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গান 





গান 

ন্বাননুনীন্কি-ওভিজ্ভ। 

প্রথম দৃশ্য 
অরণ্য 

বনদেকীগণ 
পিন্ধু কাফি 

সহে না সহে না কাদে পরাণ ! 

সাধের অরণ্য হ'ল শ্মশান! 

দশ্থ্যালে আমি” শান্তি করে নাশ, 

ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান ! 

আকুল কানন, কাদে সমীরণ, 

চকিত মুগ, পাখী গাহে না গান ! 

শ্যামল তৃণদল, শৌণিতে ভাসিল, 

কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ ! 

দেৰি ছুর্গে চাহ, ত্রাহি এ বনে, 

রাখ অধিনী জনে, কর শান্তি দান ! 

(প্রস্থান ) 



(প্রথম দহ্যর প্রবেশ) 

মিশ্র সিন্ধু 

আঃ, বেঁচেচি এখন ! 

শন্মা ওদিকে আর নন ! 

গোলেমালে ফাকতালে পালিয়েচি কেমন ! 

লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাব্তে লাগে দাত-কপাটি, 
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেচি কেমন ! 

আন্ক্ তারা আস্বক্ আগে, দ্বনোছুনি নেব ভাগে, 

স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন ! 

শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-করা ধন নেব লুটে, 

গুধু ভুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সর্গরম ! 

( লুটের দ্রব্য লইয়। দস্থ্যগণের প্রবেশ ) 

| মিশ্র বিঝিট 
এনেচি মোরা এনেচি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার 

করেচি ছারখার ! 

কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেচি একাকার ! 

কাফি 

১ম দস্থ্য ।-_-আজকে তবে মিলে সবে কর্ৰ লুটের ভাগ, 

এসব আনতে কত লগ্ুভগু করন্ু যজ্ঞ যাগ। 

২য় দস্থ্য ।_ কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন, 

ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা )। 

৪ 



বাল্ীকি-প্রতিভা 

১ম।--এত বড় আম্পর্দা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি 

| তামাসা ! 

এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্দার রে খবর্দার ! 

২য় ।---হাঃ হাঃ, ভায়া খাগ্া বড়, এ কি ব্যাপার ! 

আজি বুঝিবা বিশ্ব করুবে নস্ত, এমনি যে আকার ! 

৩য়।-_এম্নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ, 

তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ 1 

১ম ।--আর যে এসব সহে না প্রাণে, 

নাহি কি তোদের প্রাণের মায় ? 

দারুণ রাগে কাপিছে অঙ্গ, 

কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল £? 

সকলে ।-_হাঃ হাঃ, ভায়' খাপ্লা বড়, এ কি ব্যাপার ! 

আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্থয, এমনি যে আকার! 

(বাল্ীকির প্রবেশ ) 

খাস্বাজ 

সকলে ।--এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে । 

না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে! 

কে বা রাজ! কার রাজ্য, মোরা কি জানি ? 

প্রতিজনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী ! 

রাজ! প্রজা উচু নীচু, কিছু না গণি! 

৫ 



ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়, 
মাথার উপরে রয়েচেন কালী, সমুখে রয়েচে জয় ! 

পিলু 

১ম দন্থ্য ।_-এখন কর্বব কি বল্? 

সকলে ।-_( বালীকির প্রতি ) এখন কর্বব কি বল্? 

১ম দন্্যু ।__হো রাজা, হাজির রয়েচে দল! 

সকলে ।__-বল্ রাজা, কর্বব কি বল্, এখন কর্ধব কি বল্? 

১ম দন্যু ।-_-পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা, 

করে? দিই রসাতল ! 

সকলে ।__করে' দিই রসাঁতল ! 

সকলে ।-__হো! রাজী, হাজির রয়েচে দল, 
বল্ রাজা, কর্তন কি বল্, এখন কর্বৰ কি বল্? 

ঝিঝিট 

বাল্সীকি ।--শোন তোরা তবে শোন্। 

অমানিশ। আজিকে, পুজা দেব" কালাকে, 

ত্বরা করি? যা” তবে সবে মিলি যা তোর, 

বলি নিয়ে আয়। 
(বান্মীকির প্রস্থান) 

সকলে 

রাগিণী বেলাবতী 

ত্রিভূবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়, 

মাথর উপরে রয়েচেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়। 
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বাল্ীকি-প্রতিভ। 

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়, 

তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্! 

দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক ! 

কে বা কাদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ! 

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার, 

তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্ ! 

১ম দন্থ্য ।-_আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল, 
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ! 

ংলা ভূপালি 

সকলে ।-_-ডিঠিয়।) কালী কালী বল রে আজ, 

বল হো, হো, হো, বল হো, হো, হো, বল হো! 

নামের জোরে সাধিব কাজ, 

বল হো, হো, বল হোঃ বল হো! 

এ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে, 

এী লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে, 

এঁ লট্র পট্ট কেশ, অষ্ট অষ্ট হাসেরে ; 

হাহ] হাহাহা হাহাহ। ! 

আরে বল্ রে শ্যাম মায়ের জয়, জয় জয়, 

জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, 

আরে বল্ রে শ্যাম মায়ের জয়, জয় জয়, 

আরে বল্ রে শ্যাম। মায়ের জয় ! 
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( গমনোগ্ভম__-একটি বালিকার প্রবেশ ) 

মিশ্র মল্লার 

বালিকা ।--এঁ মেঘ করে বুঝি গগনে ! 

আঁধার ছাইল, রজনী আইল, 

ঘরে ফিরে যাব কেমনে ! 

চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায 

সারা দিবস বন ভ্রমণে ! 

ঘরে ফিরে যাব কেমনে ! 

দেশ 

বালিকা ।--এ কি এ ঘোর বন !- এন্সু কোথায় ! 

পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না' 

কিকরি এ আধার রাতে ! 

কি হবে হায়! 

ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েচে গগনে, 

চকিতে চপল! চমকে সঘনে, 

একেলা বালিকা 

তরাসে কাপে কায় ! 

পিলু 

১ম দন্যু ।--( বালিকার প্রতি ) ূ 

পথ ভুলেচিস্ সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখতে চাস্ ? 

এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব”, সুখে থাকবি বারো মাস্ ! 
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বাল্মীকি-প্রতিভা 

সকলে ।- হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ! 

২য়।--(প্রথমের প্রতি ) কেমন হে ভাই ! 

কেমন সে ঠাই ? 
১ম ।--মন্দ নহে বড়, 

এক দিন না৷ এক দিন সবাই সেথায় হব জড়! 

সকলে ।_-হাঃ হাঃ হাঃ! 

৩য় ।-_আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে, 

আর তা” হলে রাস্তা ভূলে ঘুরতে নাহি হবে ! 

হাঃ হাঃ হাঃ! সকলে । 

( সকলের প্রস্থান ) 

(বনদেবীগণের প্রবেশ ) 

মিশ্র ঝিঝিট 

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়! 

আহা এ করুণ চোখে ও কার পানে চায় ! 
বাধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাপে ত্রাসে, 

অঁখি-জলে ভাসে, এ কি দশা হায় ! 

এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, 

কে ওরে বাচায় ! 
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দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 

(অরণ্যে কালী-প্রতিম ) 

বাল্ীকি স্তবে আমীন 

বাগেশ্রী 

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা | 

আজি এ ঘোর নিশীথে পুজিব তোমারে তারা । 

স্থরনর থরহর-_ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর, 

রূণরঙ্গে মাতো' মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা ! 

ঝলসিয়ে দিশি দ্রিশি, ঘুরাও তড়িত-অসি, 
ছুটাও শোণিত-কআ্রোত, ভাসাঁও বিপুল ধরা । 
উর কালী কপালিনী, মহাকা1ল-সীমন্তিনী, 

লহ জবা-পুষ্পাঞ্তলি মহাদেবী পরাতপরা ! 

( বালিকারে লইয়া! দস্থ্যগণের প্রবেশ ) 

কাফি 

দ্থ্যগণ ।-__দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেচি মোরা 

বড় সরেস, পেয়েচি বলি সরেস, 

এমন সরেস মছলি রাজা, জালে না পড়ে ধরা ! 

দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল ত্বরা ! 
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বাল্ীকি-প্রতিভা 

কানাড়া 

বাল্মীকি ।_ নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা, 

শোণিত পিয়াও য। ত্বরায় ! 

লোল জিহ্বা লক্লকে, তড়িত খেলে চোখে, 

করিয়ে খণ্ড দিকৃদিগন্ত, ঘে।র দন্ত ভায় ! 

ঝিঝিট 

বালিকা ।-_কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়! 

পথহারা একাকিনী বনে অসহায়, 

রাখ রাখ রাখ, বাঁচাও আমায় ! 

দয়া কর অনাথারে, কে আমার আছে, 

বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায় ! 
বনদেবী ।_-€ নেপথ্যে ) দয়া কর অনাথারে, দয়া কর গো 

বন্ধানে কাতর তনু জঙ্জর ব্যথায় ! 

সিন্ধু ভৈরবী 

বাল্ীকি ।--এ কেমন হ'ল মন আমার ! 

কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে ! 
প।ষাণ-হৃদয়ো গলিল কেনরে, 

কেন আজি আখিজল দেখা দিল নয়নে ! 
কি মায়া এ জানে গো, 

পাঁষাণের বাঁধ এ যে টুটিল! 

$ 
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গান 

সব ভেসে গেল গো- সব ভেসে গেল গো-- 

মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে ! 

পরজ 

১ম দস্থ্য 1 আরে, কি এত ভাবনা কিছু ত বুঝি না! 

হয় দ্থ্য ।-_সময় বহে? যায় যে! 

৩য় দস্থ্য ।_-কখন্ এনেচি মোরা এখনো ত হ'ল না! 

৪র্থ দস্থ্য ।-_-এ কেমন রীতি তব, বাহ্রে ! 

বালীকি 1-_-না না হবে না, এ বলি হবে না, 

অন্য বলির তরে, যারেযা! 

১ম দন্যু ।-অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব ? 

২য় দন্থ্য এ কেমন কথ! কও, বাহ্রে ! 

দেওগিরি 

বালীকি ।--শোন্ তোর! শোন্ এ আদেশ, 

কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে! 

বাধন কর ছিন্ন, 

মুক্ত কর এখনি রে ! 

( যথািষ্ট কৃত) 
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তৃতীয় দৃশ্য 
অরণ্য 

বালী 
খাশ্বাজ 

বাল্সীকি ।-ব্যাকুল হ'য়ে বানে বনে, 

ভ্রমি একেলা শুন্য মনে ! 

কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ, 

জুড়াবে হিয়া! স্বধা বরিষণে ! 

(প্রস্থান) 

( দন্থ্যগণ বালিকাকে পুনর্ববার ধরিয়া আনিয়া ) 

মিশ্র বাগেশ্রী 

ছাড়ব ন! ভাই, ছাড়ব না ভাই, 

এমন শিকার ছাড়ব না! 

হাতের কাছে অন্দি এল, অন্দি যাবে 1 

অন্পি যেতে দেবে কে রে! 

রাজাটা খেপেচে রে, তার কথা আর মান্ব না! 

আজ রাতে ধুম হবে ভারি, 

নিয়ে আয় কারণ-বারি, 
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ভেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব 
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে রাজাটা খেপেচে রে, 

তা'র কথা আর মান্ব না! 

প্রথম দস্যু 1 

কানাড়া 

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ ! 
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি, 

এ ছোড়া গুলো বর্কন্দাজ ! 

যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে, 

কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে ! 

পা ধোবার জল নিয়ে আয় বট্, 

কর তোরা সব যে যার কাজ! 

দ্বিতীয় দন্থ্য-_ 

খান্বা 

আছে তোমার বিদ্ধে সাধ্যি জানা! 

রাজত্ব করা এ কি তামাসা গেয়েচ ! 

প্রথম ।-_জানিস্ না কেটা আমি! 

দ্বিতীয় ।-_-ঢের্ ঢের জানি--ঢের্ ঢের জানি-_ 

প্রথম ।--হাঁসিস্নে হাসিস্নে মিছে যা যা 

সব আপন! কাজে যা যা, 

যা আপন কাজে ! 
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বালীকি-প্রতিভ। 

দ্বিতীয় ।-_-খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা ! 
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেচে ! 

মিশ্র- সিদ্ধ 

তৃতীয় ।- আঃ, কাজ কি গোলমালে, 

না হয় রাজাই সাঁজালে! 

মরবার বেলায় মর্বে ওটাই, থাকব ফাঁকতালে। 

প্রথম ।--রাম রাম হরি হরি ওরা থাকতে আমি মরি। 

তেমন তেমন দেখলে বাবা ঢুক্ব আড়ালে! 
সকলে ।-_ওরে চল্ তবে শীগ্গিরি, 

আনি পুজোর সামিগ্গিরি ! 
কথায় কথায় রাত পোহালো, এম্নি কাজের ছিরি। 

(প্রস্থান) 
গারা--ভৈরবী 

বালিকা ।-_হা কি দশা হ'ল আমার! 

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো! 
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে, 

জনমের মত বিদায় ! 

( পুজার উপকরণ লইয়৷ দস্ত্যগণের প্রবেশ 
ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য ) 

ভাটিয়ারি 

এত রঙ্গ শিখেচ কোথা মুগুমালিনী ! 
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাপে চমকে ধরণী ! 
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গান 

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ+ মা, সন্তানের মিনতি ! 

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী! 

(বালীকির প্রবেশ) 

বেহাগ 

বাল্সীকি।-_অহো আসম্পদ্ধা এ কি তোদের নরাধম! 

তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে-_ 

দুর্ দূর্ দূর, আমারে আর ছুস্নে! 

এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না, 

আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু 

প্রথম।-_দীনহীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা ! 

এরাই ত যত বাধালে জগ্জাল, | 

এত করে? বোঝাই বোঝে না! 

কি করি, দেখ বিচারি! 

দ্বিতীয় ।-_বাঃ--এ৪ ত বড় মজা, বাহবা ! 

যত কুয়ের গোড়। ওই ত, আরে বল্ নারে! 

প্রথম ।__দুর্ দুর দূর্, নির্লজ্জ আর বকিস্নে ! 

বাল্সীকি।-_-তফাতে সব সরে? যা! এপাপ আর না, 

আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িন্ু ! 

( দশ্যগণের প্রস্থান) 
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বাল্ীকি-প্রতিভা 

ভৈরবী 

বাল্লীকি।-_আয় মা আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর। 

কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার ! 

নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি । 

কোমল কাতর তন্বু কাপিতেছে বারবার ! 

(প্রস্থান) 
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চতুর্থ দৃশ্য 
বনদেবীগণের প্রবেশ 

মল্লার 

রিম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে। 

গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা, 

মযুর মযুরী নাচিছে হরষে । 

দিশি দিশি সচকিত, দামিনা চমকিত, 

চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ' 
( প্রস্থান) 

(বাল্সীকির প্রবেশ ) 

বেহাগ 

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই-_ 

কেন প্রাণ কেন কাদেরে ! | 

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে, 

ভুলি সব জ্বালা, বনে বনে ছুটিয়ে-_. 
কেন প্রাণ কেন কাদেরে! 

আপন ভূলিতে চাই, ভূলিব কেমনে, 

কেমনে যাবে বেদন৷ ! 

ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান, 

দলবল লয়ে মাতিব-_ 

কেন প্রাণ কেন কাদেরে ! 
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বাল্সীকি-প্রতিভা 

( শঙ্গধ্বনি পূর্বক দশ্্যগণের আহ্বান ৷ 
দহ্যগণের প্রবেশ 

স্গুরট 

দল্সা ।-_কেন রাজা ডাকস্ কেন, এসেচি সবে! 

বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে ! 

বাল্সীকি।-_-শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে! 

প্রথম ।-_-ওরে, রাজা কি বল্চে, শোন! 

সকলে ।-_- শিকারে চল্ তবে! 

সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে! 

( বালীকির প্রস্থান) 

ইমন কল্যাণ 

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো, 

ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়, 

এমন রজনী বহে” যায় ষে! 

ধনুর্ববাণ বল্পম লঃয়ে-হাতে, আয় আয় আয় আয়! 
বাজ! শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাপিবে বন, 

আকাশ .ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে, 

ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে 

যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো! 
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( বালীকির প্রবেশ ) 

্ বাহার 

বাল্মীকি ।-_গহনে গহনে যারে তোরা, নিশি বহে? যায় যে! 

তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ্গে, 

এই বেলা যা রে! 
নিশাচর পশু) সবে, এখনি বাহির হবে, 

ধনুর্ববাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্! 

জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে! 

(প্রস্থান) 
অহং 

প্রথম ।- চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে? মোরা আগে যাই । 
দ্বিতীয় ।-- প্রাণপণ খোঁজ এ বন সে বন; 

চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই । 

প্রথম ।-_না না ভাই, কাজ নাই, 

ওই ঝোপে যদি কিছু পাই ! 

দ্বিতীয় ।-_-বরা+ বরা+-_ 

প্রথম।- আরে দাড়া দাড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার, 

চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়, 

এবার ঠিক ঠাক্ হ'য়ে সব থাক্, 

সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ, 

গেল গেল, এ এ পালায় পালায়, চল্ চল্! 

ছোট্ রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই ! 
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বাল্মীকি-প্রতিভা 

( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 
মিএ মোল্লার 

কে এল আজি এ ঘোর নিশাথে ! 

সাধের কাননে শান্তি নাশিতে। 

মত্ত করী যত পদ্মবন দলে, 

বিমল সরোবর মন্ছিয়া ; 

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে, 

সঘনে খর শর সন্ধিয়া ! 

তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী 

"্থলিত চরণে ছুটিছে ! 
স্মলিত চরণে ছুটিছে কাননে, 
করুণ নয়নে চাহিছে-_ 

আকুল সরসী, সারস সারসী 

শর-বনে পশি কাদিছে । 

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনা 

বিপদ ঘন ছায়া চাইয়া 

কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে, 

তরাসে প্রাণ ওঠে কীপিয়া ! 

€( প্রথম পল্য্যর প্রবেশ ) 

দেশ 

প্রাণ নিয়ে ত সটুকেচি রে কর্বি এখন কি! 

ওরে বরা করবি এখন কি? 
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গান 

বাবারে, আমি চুপ করে? এই কচু বনে লুকিয়ে থাকি ! 

এই মরদের মুরদৃখানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না, 

বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি ! 

(খোড়াইতে খোড়াইতে আর এক জন 

ঘন্্যর প্রবেশ) 

গোরী 

অন্য দস্থ্য।--বল্ব কি আর বল্ব খুড়ো--উ উ' 

আমার য| হয়েছে, বলি কা”র কাছে-_ 

এক্টা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেচে ট্র' ! 
প্রথম ।-_তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি, 

এখন কেন করচ বাপু উ উ উঁ-- 

কোন্ খানে লেগেচ বাবা, দ্রিই একটু ফ'। 

( দহ্যগণের প্রবেশ ) 

শঙ্করা 

দন্্যগণ ।- সর্দার মশায় দেরি না সয়, 

তোমার আশায় সবাই বসে? । 

শিকরেতে হবে যেতে, 

মিভি কোমর বাধ কসে”! 

বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে, 

আমরা মর্ব খেটে খুটে, 
তুমি কেবল লুটে পুে 

পেট পোরাবে ঠেসে ঠ্সে 
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বাল্ীকি-প্রতিভা 

প্রথম ।--কাজ কি খেয়ে তোফা আছি, 
আমায় কেউ না খেলেই বাচি, 

শিকার কন্ডে যায় কে মর্তে, 
ঢুসিয়ে দেবে বরা মোষে! 

ট খেয়ে ত পেট ভরে না 

সাধের পেট্টি যাবে ফেঁসে! 

€( হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুন*প্রবেশ ) 

 বালীকির ভ্রুত প্রবেশ 
| বাহার 

বাল্াকি ।-_-রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধন্তু ছাড়িস্্নে বাণ ! 

হরিণ-শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধায় ছুটি” 

চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান ! 

কোনো দৌষ করেনি ত সুকুমার কলেবর, 
কেমনে কোমল দেহে বিধিবি কঠিন শর। 

থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ 

আজ হ'তে বিসজ্জিনু এ ছার ধনুক-বাণ ! 

(প্রস্থান) 

€(দ্ক্্যগণের প্রবেশ ) 
নটনারায়ণ 

দত্থ্যগণ ।--আর না আর না, এখানে আর মা, 

আয় রে সকলে চলিয়া যাই ! 
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গান 

ধন্নক-বাণ ফেলেচে রাজ, 

এখানে কেমনে থাকিব ভাই 

চল্ চল্ চল্ এখনি যাই ! 

(বাল্ীকির প্রবেশ ) 
দন্যুগণ ।-- তোর দশা, রাজ, ভালো ত নয়! 

রক্তপাতে পাস্রে ভয়, | 

লাজে মোরা মরে" যাই ! 

পাখীটি মারিলে কীদিয়া খুন, 

না জানি কে তোরে করিল গুণ, 

হেন কভু দেখি নাই ! 

( দহ্াগণের প্রস্থান) 
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পঞ্চম দৃশ্থা 

হান্বির 

বাল্সীকি (জীবনের কিছু হল না হায়!-_ 

হ'ল নাগোহ'লনাহায়, হায়! 

গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে ! 

শূন্যহৃদয় আর বহিতে যে পারি না, 

পারি না গো পারি না আর! 

কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়! যায়-_ 

দিবস রজনী চলিয়া যায় 

কত-কি করিব বলি কত উঠে বাসনা, 

কিকরিব জানি না গো! 

সহচর ছিল যাঁরা, ত্যেজিয়া গেল তা'রা; ধনুর্ববাণ ত্যেজেচি, 

কোনো আর নাহি কাজ-_ 

কিকরি কি করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো 

কিকরিব জানি না যে! 

( ব্যাধগণের প্রবেশ ) 
মিশ্র পুরবী 

প্রথম ।-_দেখ্ দেখু, দুটে। পাখী বসেচে গাছে। 

দ্বিতীয় ।-_আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে। 
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গান 

প্রথম ।--আরে ঝটু করে” এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ। 

দ্বিতীয় ।-__-রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান! 

সিন্ধু ভৈরবী 

বাল্মীকি ।-_-থাম্ থাম্, কি করিবি বধ পাখীটির প্রাণ! 
ছুটিতে রয়েচে স্থুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান ! 

১ম ব্যাধ।-_রাখ মিছে ও-সব কথা, 

কাছে মোদের এস না ক হেথা, 

চাইনে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে" যায় যে। 

বাল্সীকি ।__ শোন শোন মিছে রোষ কোরো না! 
ব্যাধ।-_থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ! 

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ) 

বাল্ীকি ।-_মা নিষাদ প্রতিষ্ঠ।ং ত্বরমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ, 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং । 

বাহার | 

কি বলিন্ু আমি !-_-এ কি স্থললিত বাণীরে ! 
কিছু না জানি কেমনে যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা, 

এমন কথা৷ কেমনে শিখিন্ু রে ! 

পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে, 

একি!-হৃদয়ে একি দেখি! 

ঘের অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতি ভায়, 

অবাক্--করুণ। এ কর! 

৬ 
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( সরম্তীর আবির্ভাব ) 

ভূপালী 

বাল্ীকি ।__-একি এ, এ কি এ, স্থির চপলা ! 

| কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক্ উজলা! 
কি প্রতিমা দেখি এ, 
জ্যোছনা মাখিয়ে, 

কে রেখেচে আকিয়ে, 

আ মরি কমল-পুতলা ! 

( ব্যাধগণের প্রস্থান ) 

( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 

বনদেবী।-_নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে 

_. পুর্ণ হ'ল বনভূমি, ধন্য হ'ল প্রাণ! 
বাল্লীকি।-_ পুর্ণ হ'ল বাসনা, দ্বেবী কমলাসনা, 

ধন্য হল দস্থ্যপতি, গলিল পাষাণ! 

বনদেবী।--কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে, 

হাদ্নয়-কমলে চরণ-কমল কর দান! 

বাল্সীকি ।--তব কমল-পরিমলে, রাখ যদি ভরিয়ে, 

চিরদিবস করিব তব চরণ-স্ুধা পান! 

( দেবীগণের অন্তর্ধান) 
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( বাল্মীকির কালী-প্রতিমার প্রতি ) 

রামপ্রসাদী সবর 

শামা, এবার ছেড়ে চলেচি মা ! 

পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেচি মা! 
এত দিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে? রেখেছিলি, 

( আজ ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গলেচি মা! 

কালো দেখে ভূলিনে আর, আলো দেখে ভুলেচে মন, 

আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার ) আমি তোমার ছলেচি মা! 

মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চলেচি মা ! 

২ ৩ শিপ পাপা 
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ষষ্ঠ দৃশ্য 
টোড়ী 

বাল্মীকি ।-_কোথা লুকাইলে ? 
সব আশ নিভিল, দশদ্দিশি অন্ধকার, 

সব গেচে চলে ত্যেজিয়ে আমারে, 

তুমিও কি তেয়াগিলে ? 

(লক্ষমীর আবির্ভাব ) 

সিন্ধু 

লক্ষী ।--কেন গো আপন মনে, ভ্রমি্হ বনে বনে, সলিল দুনয়নে 

কিসের দুখে ? 

কমল! দিতেছি আসি+, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি 

মলিন মুখে ! 

কমল! যারে চায়, বল সেকি না পায়, দুঃখের এ ধরায় 

থাকে সে সুখে, 

ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেচি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে 

হের গো চোখে! 

টোড়ী 

বাল্সীকি ।--কোথায় সে উষাময়ী প্রতিম। ! 

তুমি ত নহ সে দ্বেবী, কমলাসনা-_ 

কোরো না আমারে ছলনা ! 

কি এনেচ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ; 

দেবি গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধুলিরাশি চাহি না, 

৮২৬ 



থান 

তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্-হয় হোক্-- 

আমি, দেবি, সে স্থখ চাহি না! 

যাও লক্ষী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, 

এ বনে এস না এস না, 

এস না এ দীনজন-কুটারে ! 
যে বীণ! শুনেচি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর, 

আর কিছু চাহি না চাহি না! 
(লক্মীর অন্তর্ধান, বালীকির প্রস্থান ) 

বনদেবীগণের প্রবেশ 
ভৈরে। 

বাণী বীণাপাণি, করুণ।ময়ী ! 
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে, 

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি ! 
স্বপন সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা, 

চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরমবেদনা, 

তোমারে চাহি ফিরিছে, হের, কাননে কাননে ওই ! 

( বনদেবীগণের প্রস্থান | বাল্মীকির প্রবেশ । 
সরম্বতীর আবির্ভাব ) 

বাহার 

বাল্সীকি ।--.এই যে হেরি গো দেবী আমারি ! 

সব কবিতাময় জগত-চরাঁচর, 

সব শোভাময় নেহারি | 
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ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদ্দিছে, 

ছন্দে জগ-মগুল'চলিছে; 

জ্বলন্ত কবিত৷ তারকা সবে ! 

এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গে! দেবি, 

আলোকে আলো আধারি ! 
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি শীত গাহিছে, 

ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী ; 

নব রাগ রাগিণী উছাসিছে, 

এ আনন্দে আজ, গীত গাহে, মোর হৃদয় সব অবারি+। 

তুমিই কি দেবী ভারতী, কপাগুণে অন্ধ আখি ফুটালে, 

উধা আনিলে প্রাণের আধারে ; 

প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ! 

তুমি ধন্য গো, 

রব চিরকাল চরণ ধরি” তোমারি ! 

সরস্বতী ।-_দীনহীন বালিকার সাজে, 

এসেছিনু ঘোর বনমাঝে, 

গলাতে পাষাণ তোর মন,-_ 

কেন বস, শোন্, তাহা শোন্! 
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেচি শিখাতে গান, 

তোর গানে গলে যাবে সহ পাষাণ-প্রাণ | 

যে রাগিণী শুনে তোর গলেচে কঠোর মন, 

সে রাগিনী তোর কণ্ে বাজিবে রে অনুক্ষণ। 

৩১ 



অধীর হইয়া সিন্ধু কাদিবে চরণ-তলে, 
চারিদিকে দিক্-বধু আকুল নয়ন-জলে । 

মাথার উপরে তোর কাদিবে সহজ তারা, 

অশনি গলিয়া গিয়। হইবে অশ্রুর ধারা । 

যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হাদয়, 
শত-তোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময় । 

যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম রবে । 

যেথায় জাহ্ুবী বহে, তোর কাব্য-কআ্োত ব'বে ' 

সে জাহ্ুবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া 

শ্মশান পবিত্র করি” মরুভূমি উর্ববরিয়া ! 
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর, 

নিতা নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর ! 

বসি” তোর পদতলে কবি বালকেরা যত, 

শনি তোর কণস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত। 

এই সে আমার বীণা, দিন তোরে উপহার, 

যে গান গাহিতে সাধ, ধবনিবে ইহার তার ! 
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স্বাস্সান্ 2 ভল। 

- উপল. 

প্রথম দৃশ্য 
কানন 

মায়াকুমারীগণ 

পিলু-একতালা 

সকলে । ( মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাথি। 

প্রথমা! ( মোর! ) স্পন রচনা করি অলস নয়ন ভরি? | 

দ্বিতীয় । গোপনে হৃদয়ে পশি” কুহক-আসন পাতি । 

তৃতীয়া । ( মোরা ) মদির-তরঙ্গ তলি বসন্ত-সমীরে ! 

প্রথমা । হুরাশা জাগার, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙ। গানে 

ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাতি ! 
সকলে । মোরা মায়াজাল গীঁখি। 

দ্বিতীয়া । নরনারী-হিয়া মোর! বাঁধি মায়াপাশে। 

তৃতীয়া । কত ভুল করে তা'রা, কত কাদে হাসে । 
প্রথমা । মায় করে' ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, 

আনি মান অভিমান ! 

$ 
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গান 

দ্বিতীয়। । বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী ! 

সকলে । মোরা মায়াজাল গাঁখি ! 

প্রথমা । চল, সখি, চল ! 

কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল । 

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রোম-ছল, 

প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি ! 

সকলে । মোরা মায়াজাল গাঁথি। 
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দ্বিতীয় দৃশ্য 
গৃহ 

গমনোন্মুখ অমর | শান্তার প্রযেশ 

ইমন কল্যাণ-_-এক তালা 

শান্তা । পথহারা! তুমি পথিক যেন গো স্তখের কাননে, 

ওগো যাও, কোথা যাও ! 

স্খে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে, 

তুমি চাও, কারে চাও ! 

কোথা গেচে তব উদাস হৃদয়, 

কোথা পড়ে” আছে ধরণী ! 

মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো 

মায়াপুরী পানে ধাও ! 

কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও ! 

মিশ্র বাহার- _কাওয়ালি 

অমর । জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত । 

নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে, 

নবীন জীবনে হ'ল জীবন্ত ! 

স্থখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, 

কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ! 

তাহারে খু'ঁজিব দিক্-দিগন্ত ! 
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মায়াকুমারীগণের প্রবেশ 

কাফি-_খেমটা 

সকলে । কাছে আছে দেখিতে না পাও ! 

তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও! 

মিশ্র বাহার- কাওয়ালি 

অমর। (শান্তার প্রতি ) যেমন দখিনে বায়ু ছুটেচে ! 

কে জানে কোথায় ফুল ফুটেচে ! 

তেমনি আমিও সখি যাব, 

না জানি কোথায় দেখা পাব ! 

কার স্ুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে, 

প্রভাত জাগিছে কার নয়নে ! 

কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত ! 

তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত ! 

( প্রস্থান ) 

কাফি-_খেমটা 

মায়াকুমারীগণ । মনের মত কারে খুঁজে মর, 

সেকি আছে ভুবনে, 

সে ত রয়েচে মনে! 

ওগো মনের মত সেই ত হবে, 

তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ! 
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মায়ার খেল। 

মিশর কানাড়া-_কাওয়ালি 

শাল্তা। (নেপথ্যে চাহিয়। ) 

আমার পরাণ যাহা চায়, 

তুমি তাই, ভূমি তাই গো । 

(তোমা ছাড়া আর এ জগতে 

মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো । 

তুমি স্তখ যদি নাহি পাও, 

যাও, সখের সন্ধানে যাও, 

আমি তোমারে পেয়েচি হদয়মাঝে, 

আর কিছু নাহি চাই গে ! 

আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন, 
তোমাতে করিব বাস, 

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, 
দীর্ঘ বরষ মাস 

যদি আর কারে ভালবাস, 

যদি আর ফিরে নাহি আস, 
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, 

আমি যত হছুখ পাই গো ! 

কাফি-__খেমটা। 

মায়াকুমারীগণ । (নেপথ্যে চাহিয়া ) 

কাছে আছে দেখিতে না পাও । 

তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ! 
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গান 

প্রথমা । মনের মত কারে খুজে মর! 

দ্বিতীয়া । সেকি আছে ভুবনে ! 
সে যে রয়েচে মনে ! 

তৃতীয়া । ওগে। মনের মত সেই ত হবে, 

তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ! 

প্রথমা । তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তা"রে ! 

দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে ! 
তৃতীয়া । যারে চাবে তা'রে পাবে না, 

যে মন তোমার আছে, যাবে তাও! 



তৃতীয় দৃশ্য 

কানন 

প্রমদার সখীগণ 

বেহাগ-_খেমট। 

প্রথমা । সখি, সে গেল কোথায় ! 

তা'রে ডেকে নিয়ে আয়! 

সকলে । দাড়াব ঘিরে তা'রে তরুতলায় ! 

প্রথমা । আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে, 

হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তাণ্য় ! 

দ্বিতীয়া । আকাশের তারা ফুটেচে, দখিনে বাতাস ছুটেচে, 

পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেচে। 

প্রথমা । আয় লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে, 

সকলে । লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় ! 

প্রমদার প্রবেশ 

দেশ- কাওয়ালি 

প্রমদা। দেলে সখি দে পরাইয়ে গলে, 

সাধের বকুলফুলহার । 

আধফুট জু'ইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি” 
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গাথি' গীঁথি সাজায়ে দে মোরে, 

কবরী ভরিয়ে ফুলভার ! 

তুলে দেলো চঞ্চল কুস্তল 

কপোলে পড়িছে বারেবার ! 

প্রথমা । আজি এত শোভা কেন! আনন্দে বিবশা যেন । 

দ্বিতীয়া । বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে! 

লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে ! 

প্রথমা । সখি, তোর! দেখে যা, দেখে যা, 

তরুণ তনু, এত রূপরাশি 

বহিতে পারে না বুঝি আর ! 

মিশ্র ভূপালী--একতালা 

ততীয়া সখী । সখি, বহে? গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা 

এ কি আর ভালো লাগে! 

আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, 
প্রাণে কেন নাহি জাগে! 

কবে আর হবে থাকিতে জীবন 

আঁখিতে আখিতে মদির মিলন, 

মধুর হুতাশে মধুর দহন, 

নিত-নব অনুরাগে ! 

তরল কোমল নয়নের জল, 

নয়নে উঠিবে ভাসি । 
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মায়ার খেল। 

সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে, 
প্রখর চপল হাসি । 

উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, 
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে, 

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে, 
সরম-অরুণ-রাগে। 

খাশ্বাজ- _-একভাল। 

প্রমদা । ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে, 
মিছে কথ! ভালবাস! ! 

স্থখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, 

বুঝিতে পারি না ভাষা ! 
ফুলের বাঁধন সাধের কাদন, 
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন, 
লহ লহ বলে পরে আরাধন, 

পরের চরণে আশা ! 

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, 

বরষ বরষ কাঁতরে জাগিয়া 
পরের মুখের হাসির লাগিয়। 

অশ্ু-সাগরে ভাসা ! 

জীবনের স্থখ খুঁজিবারে গিয়া 
জীবনের সুখ নাশা 1 

৪১ 
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জিলফ-_বাঁপতাল 

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, 
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে । 
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়, 
সলিল বহে” যায় নয়নে ! 

কুমারের প্রবেশ 

ছায়ানট--ঝাঁপতাল 

কুমার। (প্রমদার প্রতি ) যেও না, যেও না ফিরে ; 

দাড়াও, বারেক দাড়াও হৃদয়-আসনে ! 

চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন, 

কুস্থমে কুস্্মে, কাননে কাননে ! 

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে, 

তুমি গঠিত যেন স্বপনে,__ 
এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি, 

ধরিয়ে রাখি যতনে ! 
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, 

ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব, 

তুমি দিবস ণিশি রহিবে মিশি” 

কোমল প্রেমশয়নে ! 

৪২ 



প্রমদা । 

অশোক । 

প্রমদা । 

মায়ার খেলা 

বসম্তবাহার__কাওয়ালি 

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই ! 

কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে, 
আমি শুধু বহে” চলে” যাই। 

পরশ পুলক-রস-ভর! রেখে যাই, নাহি দিই ধরা । 

উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 
বনে বনে উঠে হা হুতাশ, 

চকিতে শুনিতে শুধু পাই, 

চলে? যাই । 

আমি কভু ফিরে নাহি চাই ' 

অশোকের প্রবেশ 

পিলু-_খেম্টা 
ঞএসেচি গো এসেচি, মন দিতে এসেচি, 

যারে ভালবেসেচি ! 

ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি” চরণে, 

পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে, 

রেখ" রেখ চরণ হৃদি-মাঝে, 

না হয় দলে" যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে, 

আমি ত ভেসেচি, অকুলে ভেসেচি ! 
বেহাগ- খেম্ট 

ওকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল, 

মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল ! 
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জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা, 

কে জানে কোথায় স্থধা, কোথা হলাহল ! 

সখীগণ। কীদিতে জানে না এরা, কীাদাইতে জানে কল, 

মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল ! 

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা, 

ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল । 

( গ্রস্থান ) 

জিলফ-_রূপক 

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে । 
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে | 
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়, 
সলিল বহে” যায় নয়নে ! 

এ স্্খ ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে 

জান না হবে দিতে আপনা, 

স্থখের ছায়া ফেলি”, কখন্ যাবে চলি”, 

বরিবে সাধ করি” বেদনা ! 

কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি, 
পরাণ পড়ে আসি” বাধনে । 

(উদর 
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চতুর্থ দৃশ্য 
কানন 

অমর, কুমার ও অশোক 

বেলাবলী-_টিমে তেতাঁল! 

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে, 
মনের বাসনা যত মনেই থাকে । 

বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে, 

এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে । 

এত লোক আছে, কেহ কাছে নাড়াকে! 

জয়জয়স্তী--ঝাঁপতাল 

অশোক । তা'রে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গো) 
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা৷ ! 

কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন প্রাণে ফিরেও না চায়, 

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান! 

এত ব্যথাভরা ভালবাসা, কেহ দেখে না, 

প্রাণে গোপনে রহিল! 

এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত, প্রাণ হ'তে ছিড়ে লইতাম, 
তা'র চরণে করিতাম দান ! 

বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে, 

তবু তার সংশয় হ'ত অবসান ! 
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কুমার । 

অমর । 

কুমার । 

অশোক । 

ভৈরবী- রূপক 

সখা, আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি, 

পরের মন নিয়ে কি হবে ! 

আপন মন যদি বুঝিতে নারি, 

পরের মন বুঝে কে কবে! 

অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, 

বাসনা কাদে প্রাণে হা হা রবে! 

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল, 

(কন গো নিতে চাও মন তবে ? 

স্বপনসম সব জানিয়ে মনে, 

তোমার কেহ নাই এ ব্রিভুবনে ; 

যে জন ফিরিতেছে আপন আশে, 

তুমি ফিরি কেন তাহার পাশে ! 
নয়ন মেলি” শুধু দেখে যাও, 

হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও । 

তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে, 

থাক সে আপনার গরবে ! 

মল্লার- রূপক 

আমি, জেনে শুনে বিষ করেচি পান । 

প্রাণের আশা ছেড়ে সপেচি প্রাণ ! 
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তবু 

অমর। 

অশোক । 

মায়ার খেলা 

যতই দেখি তা'রে ততই দহি, 
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি, 
পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি, 
লইগো৷ বুক পেতে অনল-বাণ ! 

যতই হাসি দিয়ে দহন করে, 

ততই বাড়ে তৃষা! প্রেমের তরে, 

প্রেম-অমৃত-ধারা ততই যাচি, 

যতই করে প্রাণে অশনি দান । 

কাফি-_কাওয়ালি 

ভালবেসে যদি স্্বখ নাহি 

তবে কেন, 

তবে কেন মিছে ভালবাসা ! 

মন দিয়ে মন পেতে চাহি । 

অমর ও কুমার। ওগো কেন, 

অশোক । 

ওগে। কেন মিছে এ দুরাশা ! 

হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, 

নয়নে সাজায়ে মায়া-মরী চিকা, 

শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে । 

অমর ও কুমার । ওগো কেন, 

ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ! 
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অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে, 

নিখিল জগতে কি অভাব আছে ! 

আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, 

কোকিল-কুজিত কুপ্ত! 
অশোক | বিশ্বচরাচর লুপ্ত হ'য়ে যায়, 

এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাকুপ্রায়, 

জীবন যৌবন গ্রাসে! 

অমর ও কুমার । তবে কেন, 

তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ! 

বেহাগড়া-_-ঝাঁপতাল 

মায়াকুমারীগণ । দেখ চেয়ে, দেখ এ কে আসিছে। 

চাদের আলোতে কার হাসি হাসিছে । 
হৃদয়-ছুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও, 

ফুলগন্ধ সাথে তার স্থবাস ভাসিছে ! 

প্রমদ। ও সখীগণের প্রবেশ 

মিশ্র বিঝিট-_খেম্টা. 

প্রমদা । সুখে আছি, স্থাখে আছি, (সখা, আপন মনে!) 
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দুরে যেয়ো না, 

গুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি । 

নি 



মায়ার খেলা 

প্রমদা ৷ সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ । 

রচিয়৷ ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান । 

গোপনে তুলিয়। কুম্তুম গীথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি ! 

প্রমদা ও সখীগণ । মন চেয়ো না, প্টধু চেয়ে থাক, 

শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি! 

প্রমদাী । মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর 'মলয় বায় ! 

এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়। 

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আঁপন সৌরতে সারা, 

যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি ! 

মূলভান-_একতালা 

অশোক | ভালবেসে দুখ সেও সখ, স্তখ নাহি আপনাতে ! 

প্রমদা ও সহীগণ | না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে ! 

কুমার । মন দাও, দাও, দাও, সখি, দাও পরের হাতে । 

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে ' 

অশোক। স্থখের শিশির নিমেষে শুকায়, স্থথ চেয়ে দুখ ভালো; 

আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন-নয়ন-পাতে ! 

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাঁতে ! 

কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়, 

হৃখ পায় তায় সে! 

চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে! 

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে ! 
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প্রমদী | 

সীগণ। 

প্রথমা | 

তৃতীয়া । 

প্রথম। ৷ 

প্রমদা । 

হাস্ির__-কাওয়ালি 

ওই কে গো হেসে চায়! চায় প্রাণের পানে! 

গোপনে হৃদয়-তলে, কি জানি কিসের ছলে 

আলোক হানে! 

এ প্রাণ নূতন করে” কে যেন দেখালে মোরে, 

বাজিল মরম-বীণ! নৃতন তানে ! 

এ পলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল, 
তৃষা-ভরা তৃষা-হর! এ অস্ত কোথা ছিল ! 

কোন্ টাদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে, 

কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে ' 

মিশ্র রামকেলী-_তাল ফের্তা 

দুরে দীড়ায়ে আছে, 

কেন আসে না কাছে! 

যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে, 

এ আকুল অধর আখি কি ধন যাচে ! 

ছি, ওলো ছি, হ'ল কি, ওলো সখি! 
লাজ বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল ! 
কেমনে যাব, কি শুধাব ! 

লাজে মরি, কি মনে করে পাছে ! 

যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে, 

ওই আকুল অধর আখি কি ধন যাচে ! 
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মায়ার খেলা 

কালাংড়া-_খেম্ট। 

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েচে দুজনে, 

দেখ দেখ সখি চাহিয়! ! 
ছুটি ফুল খসে” ভেসে গেল ওই, 

প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ! 

মিশ্র সুরট--একতালা 

সখখীগণ। (অমরের প্রতি ) ওগো, দেখি, আখি তুলে চাও, 

তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর ! 

অমর। আমি কি যেন করেচি পান, 

কোন্ মদিরা রস-ভোর ! 

আমার চোখে তাই ঘুমঘোর ! 

সখীগণ । ছি. ছি, ছি! 

অমর। সখি, ক্ষতি কি! 

(এ ভবে ) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন, 

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন, 

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ, . 

কাহারো নয়নে লোর ! 

আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর । 

সখীগণ । সখা, কেন গো অচলপ্রায়, 

হেথা, দাড়ায়ে তরুছায় ! 
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গান 

অগর। অবশ হদয়ভারে, চরণ 

চলিতে নাহি চায়, 

তাই দ্লাড়ায়ে তরুছায় ! 

সখীগণ। ছি,.ছি,ছি! 

অমর । সখি, ক্ষতি কি! 

( এ ভবে ) কেহ পড়ে” থাকেঃ কেহ চলে” যায়, 

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়, 

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো 

চরণে পড়েচে ডোর! 

কাহারো নয়নে লেগেচে ঘোর ! 

বিবিট- কাওয়ালি 

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না-_-চলে আয়, চলে” আয়! 
ও কি কথা যে বলে সখি, কি চোখে যে চায়! 

চলে আয়, চলে" আয় ! 

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে, 

মিছে কাজে, 

ধরা দিবে না যে, বল কে পারে তায়। 
আপনি সে জানে তা”র মন কোথায় ! 

চলে' আয়, চলে” আয় ! 

( প্রস্থান ) 
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মায়ার খেল। 

কালাংড়া-_খেম্টা 

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েচে দুজনে, 

দেখ দেখ সখি চাহিয়া ! 
দুটি ফুল খসে” ভেসে গেল ওই, 

প্রণয়ের জ্রোত বাহিয়া ! 

চাদিনী যামিনী, মধু সমীরণ, 

আধ ঘুম-ঘোর, আধ জাগরণ, 
চোখোচোখী হ'তে ঘটালে প্রমাদ, 

কুহু স্বরে পিক গাহিয়া ! 

দেখ দেখ সখি চাহিয়া । 



পঞ্চম দৃশ্য 

কানন 

মিশ্র পিদ্ধু-_একতালা 

অমর | দ্রিবসরজনী, আমি যেন কার 

আশায় আশায় থাকি ! 

( তাই ) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, 

তৃষিত আকুল আঁখি! 
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, 
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই, 

“কে আসিছে” বলে চমকিয়ে চাই, 

কাননে ডাকিলে পাখী । 

জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, 

থাকি স্বপনের আশে ; 

ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়, 

বাধিব স্বপন-পাশে ! 

এত ভালবাসি, এত যারে চাই, 

মনে হয় নাত সেযে কাছে নাই, 

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে, 

তাহারে আনিবে ডাকি”! 
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মায়ার খেলা 

পরমা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ 

কুমার । 

সখীগণ। 

কুমার। 

সখীগণ | 

কুমার 
সখীগণ । 

কুমার । 

সখীগণ । 

কুমার । 

সখীগণ | 

বাহার- ফের্ত। 

সখি, সাধ করে' যাহা দেবে তাই লইব 

আহ! মরি মরি, সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন! 

দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব! 

দেয় ঘদি কীাটা' 

তাও সহিব! 

আহ! মরি মরি সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ! 
যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে, 

ওই আঁখি-স্ধাপানে, 

চিরজীবন মাতি” রহিব ! 

যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে! 

তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন বহিব ! 

আহা মরি মরি সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ! 

মিশ্র সিন্ধু-_একতালা 

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, 

শুধাইল না কেহ ! 

৫৫ 



সে ত এল নাঃ যারে সপিলাম 

এই প্রাণ মন দেহ ! 

সেকি মোর তরে পথ চাহে, 

সে কি বিরহ-গীত গাহে, 

যার বাঁশরীস্ধনি শুনিয়ে 

আমি ত্যজিলাম গেহ ! 

সিন্ধ-___কাওয়াপি 

মায়াকুমারীগণ । নিমিষের তরে সরমে বাধিল, 

মরমের কথা হ'ল না! 

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 

রহিল মরম-বেদনা ! 

পিলু--আড়খেমটা 

অশোক । ( প্রমদার প্রতি ) 

ও গে সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে । 

সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হের কারে যাচে.! 
অশোক | কি মধু কি স্তুধা কি সৌরভ, 

কি রূপ রেখেচ লুকায়ে ! 
সখীগণ । কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে, 

দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে ! 

অশোক । সে যদি না আসে এজীবনেঃ 

এ কাননে পথ ন! পায় 
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মায়ার খেল! 

সখীগণ। যারা এসেচে তারা বসন্ত ফুরালে, 

নিরাশ প্র।ণে ফেরে পাছে! 

সর্ফর্দা--কাওয়ালি 

প্রমদা। এত খেলা নয়, খেলা নয়! 

এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি ! 

এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা, 

গোপন মন্মের ব্যথা, 

এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা” । 

কে যেন সতত মোরে, 

ডাকিয়ে আকুল করে, 

যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে ! 

যে কথা বলিতে চাহি, 

তা বুঝি বলিতে নাহি, 

কোথায় নামায়ে রাখি, সখি, এ প্রমের ডালা ! 

যতনে গীথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা ! 

মিশ্র দেশ-_-খেমটা 

প্রথমা সখী । সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে, 

আমাদের সখি যারে মনপ্রাণ সপেচে ! 

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । ও সেকে,কে,কে! 

গ্রথমা । ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে, 

না জানি কোন্ ছলে বসে" রয়েচে ! 
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গান 

দ্বিতীয়া । 

তৃতীয়া । 

দবতায়া | 

তৃতীয়া । 

অমর । 

সহীগণ । 

প্রথমা | 

সখি কি হবে-_ 

ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা ক'বে ! 

ও কি প্রেম জানে, ও কি বাধন মানে ? 

ও কি মায়াগুণে মন লয়েচে ! 

বিভল আখি তুলে আঁখি পানে চায়, 
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায় ! (ও গো) 
যেন কি গানের স্বরে, বণ আছে ভরে, 

যেন কোন্ চাদের আলোয় মগ্ন হয়েছে ' 

মিশ্র ভৈরবী--একতাল৷ 

ওই মধুর মুখ জাগে মনে ! 

ভূলিৰ না এ জীবনে, 

কি স্বপনে কি জাগরণে ! 

তুমি জান, বা, না জান, 

মনে সদা যেন মধুর বাশরী বাজে-_ 

হৃদয়ে সদা আছ বলে”! 

আমি প্রকাশিতে পারিনে, 

শুধু চাহি কাতর নয়নে ! 

মিশ্র ভৈরো-_-কাওয়ালি 

তা'রে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে! 

তারে কেমনে কাদাবে, যদি আপনি কাদিলে ! 
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মায়ার খেলা 

দ্বিতীয়া । যদি মন পেতে চাও, মন রাখ গোপনে ! 

তৃতীয়া । কে তারে বাঁধিবে, তৃমি আপনায় বাঁধিলে! 

সকলে । কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না! 

কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না! 

প্রথমা । হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে” যায় ! 

দ্বিতীয়া । হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাদিয়ে সাধিলে ' 

মিশ্র কানাড়া- টিমে তেতাল।! 

অমর । (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি ) 

সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেচি যারে, 

সে কি ফিরাতে পারে, সখি ' 

সার বাহিরে থাকি 

জানিনে কি ঘটে সংসারে ! 

কে জানে, হেখায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়, 

তা'রে পায় কি না পায় (জানিনে ) 

ভয়ে ভয়ে তাই এসেচি গো, 

অজানা হৃদয়-দ্বারে ! 

তোমার সকলি ভালবাসি, 

ওই বূপরাশি ! 

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি ! 

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি, 

কোথায় তোমার সীমা ভূবনমাঝারে ! 
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গান 

কেদারা-_খেম্ট! 

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা ! 
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়,তুমি ভালবাস, কি ভালবাস না! 
প্রথমা । হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্প কুঞ্জকানন, 

হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন ! 
তূমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না! 

সকলে । এসেচ কি ভেঙে দিতে খেলা 

সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেল! ! 

দ্বিতীয়া । আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও ! 

প্রথমা । জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাড়াও ! 

তৃতীয় । দুর হ'তে কর পুজা হৃদরয়-কমল-আসনা ! 

বেহাগ- কাওয়ালি 

অমর । তবেস্বখে থাক, স্থখে থাক, আমি যাই-যাই ! 

প্রমদা । সখি, ওরে ডাক, মিছে খেলায় কাজ নাই ! 

সখীগণ। অধীর হোয়ো না, সখি, 

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, 

আশ রাখিলে ফেরে ! 

অমর । ছিলাম একেলা সেই আপন ভূবনে, 

এসেচি এ কোথায় ! 
হেথাঁকার পথ জানিনে ! ফিরে যাই ! 

_ যদ্দি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই! 

(প্রস্থান) 



মায়ার খেলা 

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক ফিরে ! 

মিছে খেল! মিছে হেলা কাজ নাই! 
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখি, 

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, 

আশ রাখিলে ফেরে ! 

(প্রস্থান) 

সিদ্ধু-_কাওয়া'ল 

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল, 
মরমের কথা হ'ল নাঁ। 

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 

রহিল মরম-বেদনা ! 

চোখে চোখে সদ! রাখিবারে সাধ, 

পলক পড়িল, ঘটিল বিষ;দ, 

মেলিতে নয়ন, মিলাল স্বপন, 

এমনি প্রেমের ছলনা ! 
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ষ্ঠ দৃশ্য 
গৃহ 

শান্তা 

অমরের প্রবেশ 

কাফি-_কাওয়ালি 

অমর। সেই শান্তিভবন ভূবন কোথা গেল! 

সেই ররি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা-সমী রণ, 

সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন ! 

সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল, 

গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ 

( শান্তার প্রতি ) এসেচি ফিরিয়ে, জেনেচি তোমারে 

এনেচি হৃদয় তব পায়__ 

শীতল নেহ-স্থধা কর দান; 

দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন ! 

আলাইয়।--আড়খেম্টা 

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হ'তে এস কাছে! 
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, মে এখনো বসে' আছে! 

ছিল না! প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো 

এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে । 
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শান্তা । 

মায়ার খেলা 

কুকুভ-কাওয়ালি 

দেখো ভুল করে" ভালবেস না! 

আমি ভালবাসি বলে” কাছে এস না ! 

তুমি যাহে সখী হও তাই কর সখা, 

আমি স্খী হ'ব বলে” যেন হেস না 

আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো, 

কি হবে চির আধারে নিমেষের আলো ! 

আশা ছেড়ে ভেসে যাহ, যা! হবার হবে তাই, 

অমর। 

আমার অদৃষ্ট-ত্রোতে তুমি ভেসো না 

ললিত বসণ-__কাওয়ালি 

ভুল করেছিনু ভুল ভেডেচে ! 

এবার জেগেচি, জেনেচি, 

এবার আর ভুল নয়__ভুল নয়! 

ফিরেচি মায়ার পিছে পিছে, 

জেনেচি স্বপন সব মিছে ! 

বি'ধেচে বাসনা-কাটা প্রাণে, 

এ ত ফুল নয়__ফুল নয় ! 
পাই যদি ভালবাস! হেলা করিৰ না, 

খেলা করিব না ল'য়ে মন ! 
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ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখি, 

অতল সাগর এ সংসার, 

এত কুল নয়-_কুল নয়! 

( প্রমদার সখীগণের প্রবেশ) 

মিশ্র দেশ-_খেম্টা 

সখীগণ । (দুর হইতে ) অলি বার বার ফিরে যায়, 

অলি বার বার ফিরে আসে! 
তবে ত ফুল বিকাশে! 

প্রথমা । কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে! 

ভুলি” মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহ পাশে । 

দ্বিতীয়া । ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, 

হাদয়-রতন-আশে ! 

সকলে । ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে ! 

আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুস্তম, শিশির-সলিলে ভাসে! 

পৃরবী-_কাওয়ালি 

অমর। এ, কে আমায় ফিরে ডাকে ! 

ফিরে যে এসেচে তাগরে কে মনে রাখে ! 

কানাড়া--ষৎ 

মায়াকুমারীগণ | বিদায় করেচ যারে নয়ন-জলে, 

এখন ফিরাব তা'রে কিসের ছলে ! 
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মায়ার খেল। 

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুস্থম-বনে, 
তারে কি পড়েচে মনে বকুল-তলে ? 

এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ! 

পৃরবী-_কাঁওয়ালি 

অমর | "আমি চলে” এন্সু বলে” কার বাজে ব্যথা । 

কাহার মনের কথা মনেই থাকে 

আমি শুধু বুঝি সখি, সরল ভাষা, 

সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা ! 

তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ, 

আমার জদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে! 

কানাড়া-_বৎ 

মায়াকুমারীগণ । সে দিনো ত মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি, 
মুকুলিত দশদিশি কুস্্রম-দলে । 

দুটি সোহাগের বাণী, যদি হত কানাকানি, 

যদি এ মালাখানি পরাতে গলে! 

এখন ফিরাবে তা"রে কিসের ছলে 

ভূপালি- _কাওয়ালি 

শান্তা । ( অমরের প্রতি ) 

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে ! 
ওগো কে আছে চাহিয়া শুন্য পথপানে, 

কাহার জীবনে নাহি সখ, কাহার পরাণ জ্বলে ! 

৬৫ 
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পড়নি কাহার নয়নের ভাষ।, 

বোঝনি কাহার মরমের আশা, 

দেখনি ফিরে, 

কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেচ দলে? ! 

বেহাগ- আড়াঠেকা 

অমর । আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেচি তোমারে ! 

তোমাতে পেয়েচি আলো সংশয়আধারে ! 

ফিরিয়াছি এ ভূবন, পাইনি ত কারো মন, 

গিয়েচি তোমারি শুধু মনের মাঝারে ! 
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি, 
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি! 

কেবল তোমারে জানি, বুঝেচি তোমার বাণী, 

তোমাতে পেয়েচি কুল অকুল পাথারে ! 
( প্রস্থান ) 

বিভাম--আড়াঠেকা 

সখীগণ | প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে, 

বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে ! 
শান শশী অস্ত গেল, ফ্লান হাসি মিলাইল, 

কাদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে ! 

(প্রমদার প্রবেশ) 

প্রমদা । চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে, 

যাক্ ভেসে মান আখি নয়ন-নীরে ! 

৬৬ 



মায়ার খেল 

যাক্ ফেটে শুন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান, 

হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দুরে ! 

( প্রস্থান ) 

কানাড়া--যৎ 

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পুণিমার, ফিরে আসে বার বার, 

সে জন ফেরে না আর, যে গেচে চলে! 

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল, 
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ ভ্বলে ! 

এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ! 
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সপ্তম দৃশ্য 

কানন 

অমর, শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন 

মিশ্র বসন্ত--বূপক 

স্্লীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে ! 

মান কুহুতান, প্রেমগান, 

আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ; 

আন নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ, 

প্রফুল্ল নবীন বাসন! ধরাতলে ! 

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত 

নব-পল্পব পুলকিত 

ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে, 

সখছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস ! 

এস অরুণচরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে! 

এস জ্যোৎস্সা বিবশ নিশীথে, 

কল-কল্লোল তটিনী-তীরে, 

স্বখন্থৃপ্ত সরসী-নীরে, এস, এস ! 
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স্নীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে, 
এস মিলন-স্থখালস নয়নে, 

এস মধুর সরম মাঝারে, 

দাও বাহুতে বাহু বাঁধি, 

নবীন কুসুম পাশে রচি” দাও নবীন মিলন বাঁধন! 

সাহানাযৎ 

অমর । (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেচে মধুর মিলন ঘটাতে 

মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ! 

কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে, 

লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে ! 

হের, পুরানো প্রাচীন ধরণী, হয়েচে শ্যামলবরণী, 

যেন, যৌবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ; 
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে, 

নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ! 

মিশ্র মূলতান-_কাওয়ালি 

স্লীগণ। আজি আখি জুড়াল হেরিয়ে, 

মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ! 

পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে, 

নিকুপ্ধ প্লাবিত চক্দ্রকরে ;-_ 
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স্সীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ! 

আন আন ফুলমাঁল।, দাও দৌহে বাধিয়ে ! 

পুরুষগণ । হৃদয়ে পশিবে ফুলপ!শ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন, 

স্সীগণ। চিরদিন হেরিৰ হে-- 
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ! 

€প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ ) 

বেহাগ__কাওয়াঁলি 

অমর। একিক্বপ্র। একিমায়া! 

একি প্রমদা! একি প্রমদার ছায়া! 

শান্তা | (প্রমদার প্রতি ) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে, 

আঁধ নিমীলিত নলিন-নয়নে, 

যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে 

আপনি রয়েচ লীন! 

পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া, 

তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়।, 

ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া 

ফিরিতেছে সারাদিন ! 

অমর। একিস্বপ্ন। একিমায়া ! 

এ কি প্রমদা! একি প্রমদার চায়া ! 
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শান্তা । 

প্রুষগণ । 

অমবু। 

সখাগণ | 

মায়ার খেলা 

যেন শরতের মেঘখানি ভেসে, 

চাঁদের সভাতে দাড়ায়েচ এসে, 

এখনি মিলাবে যান হাসি হেসে, 

কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি” ! 

জাগিছে পুণিমা পুণ নীলাম্বরে, 

কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে, 

হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে 

রয়েচে তিয়াষ ধরি” 

একি স্বপ্প! একি মায়া! 

একি প্রমদা ! একি প্রমদার ছায়া ! 

মিশর বিঁঝিট 

আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে, 

এত বাশি বাজে, এত পাখা গায়, 

সখীর হৃদয় কুস্বম-কোমল-__ 

কার অনাদরে আজি ঝরে, যায় ! 

কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস, 

কাছে যে আসিত সে ত আসিতে ন! চায়! 

স্থখে আছে যারা, সুখে থাক তা”্রা, 
সুখের বসন্ত স্থখে হোক্ সারা, 

হুখিনী নারীর নয়নের নীর, 

স্থখী জনে যেন দেখিতে না পায় ! 
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তা”রা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না, 

তা'রা ফিরেও না চায় ! 

ঝিবিট-_ঝাঁপতাল 

শান্তা । আমি ত বুঝেচি সব, যে বোঝে না বোঝে, 

গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে ! 

আপনি বিরহ গড়ি”, আপনি রয়েচ পড়ি» 

বাসনা কাদিছে বসি' হৃদয়-সরোজে ! 

আমি কেন মাঝে থেকে, দুজনারে রাখি ঢেকে, 

এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে” । 

গৌড় সারং_-ফৎ 

অশোক । (প্রমদার প্রতি ) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেচি ধীরে 

ভালো যারে বাসঃ তাগরে আনিব ফিরে । 

হৃদয়ে হৃদয়ে বাধা, দেখিতে না পায় আধা, 

নয়ন রয়েচে ঢাকা নয়ন-নীরে ! 

সোহিনী-_খেম্টা 

শীস্তা ও স্ত্রীগণ । চাদ হাস, হাস 

হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেচে ! 

পুরুষ । কত ছুখে কত দূরে, আধার সাগর ঘুরে, 

সোনার তরণী ছুটি তীরে এসেচে ! 
মিলন দেখিবে বলে” ফিরে বায়ু কুতুহলে, 

চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেচে ! 
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সকলে । চাদ, হাঁস, হাস ! 

হারা হৃদয় ছুটি ফিরে এসেচে ! 

ভেরবী-_আড়াঠেকা 

প্রমদা। আর কেন, আর কেন, 

দলিতে কুমস্তমে বহে বসন্ত সমীরণ ! 

ফরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা, 

নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ! 
সখীগণ । অশ্রু যবে ফুরায়েচে তখন্ মুছাতে এলে, 

অশ্রভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে ! 

প্রমদা । এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর, 

এ খেলা তোমরা খেল, স্তখে থাক অনুক্ষণ ! 

মিশ্রথট-_বাঁপতাল 

অমর । এ ভাঙা স্রখের মাঝে নয়ন-জলে, 

এ মলিন মাল! কে লইবে ! 

মান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে, 

এ চিরবিষাদ কে বহিবে ! 

স্থখনিশি অবসান, গেচে হাসি গেচে গান, 
এখন এ ভাঙ৷ প্রাণ লইয়া গলে, 

নীরব নিরাশী কে সহিবে ! 

৭৩ 
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রামকেলি- কাঁওয়ালি 

শান্ত । যদ্দি কেহ নাহি চায়, আমি লইব, 

তোমার সকল দুখ আমি সহিব ! 

আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন, 

তোঁম।র হৃদয়-ভার আমি বহিব ! 

ভুল-ভাউা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে, 

প্রশান্ত স্বখের কথা আমি কহিৰ ! 

( সকলের প্রস্থান) 

টোড়ি-_ঝাপতাল 

মায়াকুমারীগণ। খের মিলন টুটিবার নয়! 
নাতি আর ভয় নাহি সংশয় ! 

নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো, 

রয় তাহা রয় চিরদিন রয়! 

ভৈরবী--ঝাঁপতাল 

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে ! 

কেন সংসারেতে উ“কি মেরে চলে গেলিনে ! 

সখীগণ। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না, 

কারেও সে ধরে” রাখে না ! 
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যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়, 

কারো তরে ফিরেও না চায় ! 

প্রমদ1। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল 
আজন্মের প্রাণের বাসনা, 

চলে? যাও ম্রান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও, 

থেকে যেতে কেহ বলিবে না! 

তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে, 
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ! 

(প্রস্থান ) 

মায়াকুমারীগণ 

মিশ্র বিভাস-_-একতালা 

সকলে । এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, 

প্রথমা । শুধু সুখ চলে? যায় ! 

দ্বিতীয়া । এম্নি মায়ার ছলনা ! 

তৃতীয়া । এর! ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায় ! 
সকলে । তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ, 

তাই মান অভিমান, 

প্রথমা । তাই এত হায় হায়! 

দ্বিতীয়া । প্রেমে সখ দুখ ভূলে তবে স্থুখ পায় ! 
সকলে । সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল, 

মিছে আর কেন বল! 

৭৫ 
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প্রথমা । শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল ! 

সকলে । সখি চল! 

প্রথমা । প্রেমের কাহিনী গান, হ'য়ে গেল অবসান! 
দ্বিতীয়া । এখন্ কেহ হাসে, কেহ বসে” ফেলে অশ্রজল ! 

প৬ 
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তশাজ্ম 

ন্িলিন্বিলি-ভ্নঙ্ষীত্ 

মম অন্তর উদাসে, 

পল্লব-মন্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে ॥ 

জ্যোতস্নাজড়িত নিশা 

ঘুমে জাগরণে মিশা 

বিহ্বল আকুল কাঁর অঞ্চল সুবাসে ॥ 

থাকিতে না দেয় ঘরে 

কোথায় বাহির করে 

স্থন্দর স্থদূুরে কোন্ নন্দন আকাশে । 

অতীত দিনের পারে 

স্মরণ-সাগর-ধারে 

বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন আভাসে 

আরা 

পী০৯ 



কমল-বনের মধুপরাজি 
এস হে কমল-ভবনে। 

কি স্তধাগন্ধ এসেচে আজি 

নব বসন্ত-পবনে ॥ 

অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে 

শত শতদল ফুটিল। 

বারতা তাহারি ছ্যুলোকে ভূলোকে 
ছুটিল ভুবনে ভুবনে ॥ 

গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে 

বাজিয়া উঠেচে রাগিণী। 

গীতগুগ্তন কজন কাকলি 
আকুলি উঠিছে শ্রবণে। 

সাগর গাহিছে কল্লোলগাথ। 

বায়ু বাজাইছে শঙ্খ। 

সামগান উঠে বনপল্লবে 

মঙ্গলগীত জীবনে ॥ 

কে দিল আবার আঘাত আমার 

হুয়ারে ! 

এ নিশীথ কালে, কে আসি দাঁড়ালে, 

খুঁজিতে আমিলে কাহারে ॥ 
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বকাল হ'ল বসন্ত দিন, 

এসেছিল এক অতিথি নবীন, 

আকুল জীবন করিল মগন 

অকৃল পুলক-পাখারে ॥ 

আজি এ বরষা নিবিড় তিমির, 

ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটার, 

বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে, 

জেগে বসে আছি একা রে 

অতিথি অক্তানা, তব গীতন্তর 

লাগিতেছে কানে ভাষণ মধুর, 

ভাবাতেছচি মনে, যাব তব সনে 

অচেনা অসীম আধারে | 

আমাদের শান্তিনিকেতন, 

আমাদের সব হ'তে আপন ॥ 

তার আকাশ-ভরা কোলে, 

মোদের দোলে হদয় দোলে, 

মোরা বারে বারে দেখি তা"রে নিত্যই নৃতন ॥ 

৮১ 
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মোদের তরুমূলের মেলা, 

মোদের খোলা মাঠের খেলা 
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা । 

মোদের শালের ছায়াবীথি 

বাজায় বনের কলগীতি, 

সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন ॥ 

আমরা যেথায় মরি ঘুরে, 

সেযে যায় না কভু দূরে, 

(মাদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাধা যে তার স্থারে। 

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে, 

সেষে মিলিয়াছে এক তানে 

মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন ॥ 

৭» পাপ পাপ ০৮ 

ওরে আগুন আমার ভাই 
আমি তোমারি জয় গাই ॥ 

তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাড দুণ্তি দেখি নাই ॥ 

তুমি দু'হাত তুলে আকাশ পানে 

মেতেচ আজ কিসের গানে, 

একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥ 



€ রে 

তুমি 

বিবিধ-সঙ্গীত 

ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাহ 

আগল্ যাবে সরে” 

হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি 

দিবি রে ভাই করে? । 

আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে 

এ নাচনে নাছবে রঙ্গে, 

সকল দাহ মিটবে দাহে, 

ঘুচবে সব বালাই ॥ 
পিপিপি সাপ 

শিকল, তোমায় কোলে করে, 

দিয়েচি বঙ্কার । 

আনন্দে ভাই রেখেছিলে 

ভেডে অহঙ্কার ॥ 

তোমায় নিয়ে করে? খেল৷ 

স্থখে দুঃখে কাটুল বেলা, 

অঙ্গ বেড়ি" দিল বেড়ি 

বিনা দামের অলঙ্কার । 

তোমার পরে করিনে রোষ, 

দোষ থাকে ত আমারি দোষ, 

তয় যদি রয় আপন মনে 

তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর 

চাও 
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অন্ধকারে সারারাতি 

ছিলে আমার সাথের সাথী, 

সেই দয়াটি স্মরি' তোমায় 

করি নমস্কীর ॥ 

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ ত্তলে 

উঠ্ভিবে বাজি? তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গলে ॥ 
কোমল তব কমলকরে, 

পরশ কর পরাণপরে, 

উঠিবে হিয়া গুপ্রিয়া তব শ্রবণ-মূলে ॥ 

কখনো স্থখে কখনো দুখে, 

কাদিবে চাহি তোমার মুখে, 

চরণে পড়ি রবে নীরবে, রহিবে যবে ভূলে । 

কেহ না জানে কি নব তানে, 

উঠিবে গীত শুন্যপানে, 

আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কুলে ॥ 

:* সুন্দর হুদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার 
তুমি অনস্ত নববসন্ত অন্তরে আমার । 
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নীল অন্ধর চুন্বন-নত, 

চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত, 

নঞ্চল ঘেরি” সঙ্গীত যত 

গর শতবার ॥ 

ঝলকিছে কত ইন্দ্রকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ 

চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ । 

চিডি মন্মের শত বন্ধন, 

(তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন, 

লিহ জদয়ের ফুল চন্দন 

বন্দন উপহার ॥ 

শপ শশা জপতে 

ওভে . শ্ুন্দর, মম গৃতে আজি 

পরমোণ্সব বাতি । 

(রখেচি কনকমন্দিরে 

কমলাসন পাতি ॥ 

তুমি এস হাদে এস, 

হৃদিবল্পভ হদয়েশ, 

মম অশ্রগনেত্রে কর বরিষণ 

করুণ হাস্য-ভাতি ॥ 

৮৫ 



তব কণ্টে দিব মালা. 
দিব চরণে ফুলভালা।, 

আমি সকল কুঞগ্তকানন ফিরি 

এনেছি যুথি জাতি। 

তব পদতললীনা, 

বাজাব স্বণ বীণা, 

বরণ করিয়া লব তোমারে 

মম মানস-সাথী ॥ 

কথা তা?রে ছিল বলিতে ॥ 

চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে ॥ 

বলে” বসে" দিবারাতি, 

বিজনে সে কথা গাথি. 

কত যে পূরবী রাগে, 

কত ললিতে ॥ 

সে কথা ফুটিয়া উঠে 

কুস্থম-বনে, 
সে কথা ব্যাপিয়া যায 

নীল গগনে ; 
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সে কথা লইয়! খেলি, 

হৃদয়ে বাহিরে মেলি, 

মনে মানে গাহি, কার 

মন ছলিতে ৷ 

কথা তা'রে ছিল বলিতে ॥ 

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো 

পরাণ-প্পরিয় । 

কোথা হ'তে ভেসে কূলে 

লেগেচে চরণ-মুলে 

তুলে দেখিয়ো ॥ 

এ নহে গো তণদল, 

ভেসে-আসা ফুলফল, 

এ যে বাথাভরা মন 

মনে রাখিয়ো ॥ 

কন আসে কেন যায় কেভ না জানে। 

(কন আসে কাহার পাশে কিসের টানে । 
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রাখ যদি ভালবেসে 

চিরশ্রীণ পাহবে সে, 

ফেলে বদি যাও তবে 

বাচিবে কি ও | 

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাকে, ওগো 

পরাণ-প্িয় ॥ 

চক্ত পিপাসিত রে 

গীতস্তধার তরে । 

তাপিত স্যক্ষলতা 

লনণ বাচে খা, 

কাতর অন্তর মোর 

লুস্ঠিত ধালি পরে, 

গীতস্তধার তারে ॥ 

আজি বসস্ত নিশা) 

আজি অনস্ত তধা. 

আজি এ জাগ্রত প্রাণ 

তধষিত চকোর সমান 

গীতস্তধার তরে ॥ 
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চন্দ্র আহন্দ নভে 

জাগিছে স্বগ্ড ভবে, 

অন্তর বাহির আজি 

কাদে উদাস লে 

গীতন্রধার তরে । 

আ]5। গাগি পোহাল বিভাবরা 

রাম্ত নয়ন তব শ্রন্দরা ॥ 

শান প্রদীপ উবানিল-চর্চল, 

পাঞর শশধর গত অস্যাচল, 

মু আাখিজল, চল সখি চল, 

অঙ্গে নালাঞ্চচল সম্বরি? ॥ 

শরত-প্রভাত নিরাময় নিম্মল, 

শান্ত সমারে কোমল পরিমল, 

নিজ্জন বনতল শিশির স্ুশীতল, 

পুলকাকুল তরুবল্পরা । 

বিরহ-শয়নে ফেলি মলিন মালিকা, 

এস নব ভুবনে এস গো বালিকা, 
গাথি লহ অঞ্চলে নব শেকালিকা, 

অলকে নৰবান ফুলমঞ্জরা ॥ 
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ওগো ভাগাদেবী পিতামহী, মিটুল অমার আশ, 

এবার তবে আজ্ঞা কর, বিদায় হবে দাস ॥ 

জীবনের এই বাসর রাতি 

. পোহায় বুঝি নেবে বাতি, 
বধূর দেখা নাক, শুধু এচুর পরিহাস ॥ 

এখন থেমে গেল বাশি, 

স্ঠকিয়ে এল পুস্পরাশি, 

উচ্ল তোমার অটুভাসি কপায়ে আকাশ । 
ছিলেন নারা আমায় ঘিরে 

গেচেন সে মার ঘরে ফিরে, 

আ[ছ বুদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি” বাস ॥ 

আমরা লঙ্গনীছাড়ার দল । 

ভবের পদ্মপঙ্জে জল 

সদা করচি টলমল । 

মোদের আসা-যাওয়া শুন্য হাওয়া, 

নাইকো ফলাফল ॥ 

নাহি জানি করণ-কারণ, 

নাভি জানি ধরণ-ধারণ, 

নাহ মানি শাসন বারণ গে! 

আমরা, অ।পন রোখে মনের ঝৌঁকে 

ছিড়েচি শিকল ॥ 
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লন্সনী তোমার নাহনগুলি 

ধনে পত্রে উঠন ফুলি”, 
লঠন তামার চরণধুলি গো, 

শামরা ঙ্গে লয়ে কাথা ঝুলি 

ফরব ধরাতল ॥ 

তোমার বন্দরেতে বাধাঘাটে, 

বোঝাই কর! সোনার পাটে, 

অনেক রত আনেক হাটে গো, 

গামরা নাডর-ছেঁড়া ভাগ! তরী 

[ভৈসেচি কেবল ॥ 

আামরা এবার খুঁজে দেখি, 

অকৃলেতে কুল মেলে কি, 

দীপ আছে কি ভবসাগরে | 

যদি সখ না জোটে দেখব ডুবে 

কাথায় রসাতল ॥ 

শামরা জুটে সারাবেলা, 

করব ভ্তভাগার মেলা, 
গাব গান খেল্ব খেলা গো । 

কণ্টে যদি গান না আসে, 

করব কোলাভল ॥ 



গান 

তোমরা সবাই ভালো । 

( যার আদুষ্টে যেমনি জুটেচে, সেই আমাদের ভালো ।) 

আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধা-প্রদীপ জ্ালো ॥ 

কেউ বা অতি জ্বলভুল, 

কেউ বা য়ান ছলছল, 

কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা নি আলো ॥ 

নূতন প্রেমে নূতন বধ 

আগাগোড়া কেবল মধু, 

পুরাতনে অম্মমধুর একট্ুকু ঝাঝালে। ॥ 

বাক্য যখন বিদায় করে 

চক্ষু এসে পায়ে ধরে, 

র।গের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালে! ॥ 

তোরা নসে' গাখিস্ মালা, তা'রা গলায় পরে। 

কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অন।দরে 

তোরা স্বধা করিস্ দান, 

তারা সুধা করে পান, 

স্রধায় অরুচি হ'লে ফিরেও ত নাহি চায়, 

হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে? যায় ॥ 
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(তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে” আছে, 

চোখের জল দেখিলে তা*রা, গার ত রুনেনা কাছে! 

প্রাণের বাগা প্রাণে রেখে, 

প্রাণের আন প্রাণে দেকে, 

পরাণ ভেওে মধু দিবি আশ্রস্ডাক। ভাসি ভেসে, 

নুক ফোট কথা না বলে", শকায়ে পড়িবি শেষে | 

কেন সারা দিন ধীরে পারে 

বালু নিয়ে শ্রধু খেল তারে ॥ 

চো" নায় বেলা, রেখে মিছে খেলা 

ঝঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে। 

হাকুল ছানিয়ে বা" পাস তা" নিয়ে 

হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে। 

নাহি জানি মনে কি বাসিরা 

পথে বসে' আছে কে আসিয়া ? 

যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে 

হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া 

যেতে হয় ঘদি চল নিরবধি 

সেই ফুলবন তলা সিয়া ॥ 

%/ তে 
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মনোমন্দির স্ন্দরী, 

552 চল চলা 
আযি মঞ্জুলা মঞ্জরী ॥ 

রোষারুণরাগরপ্তিতা, 

গোপন হাস্া- কটিল আস্থা 

কপট-কলহ-গঞ্জিতা ॥ 

সঙ্ষোচনত-অঙ্গিনী 

চকিত চপল নব কুরঙ্ 

যৌবন-বন-রঙ্গিণী ॥ 

অধি খল, ছল গুন্ঠিতা. 

ভু রিশিঃ দ্ধ লোন্ভন 

মল্লিকা অবলুন্িত 

সপ পপ ০০ 

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ 

ভ্রালাউয়! যাও প্রিয়া 

তোমার অনল দিয়া ॥ 

কবে যাবে তুমি সমুখের পথে 

দীপ্ত শিখাটি বাহি, 
আছি তাই পথ চাহি ॥ 

৭৪ 
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পড়িবে বলিয়৷ রয়েচে আশায় 

শামার নীরব হিয়। 

আপন আধার নিয়। ॥ 

নিশি না পোভাতে জীবন-প্রদাপ 

ভ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥ 

«রে সানধানা পথিক, বারেক 

পথ ভুলে মর ফিরে। 

খোলা আখি দুটো অন্ধ করে? দে 
আাকুল আখির নারে । 

সে ভেলা-পথের প্রান্ছে রয়েছে 

হারানো-হিয়ার কুণ্ভ ; 

ঝরে" পড়ে আছে কাটা তরুতলে 

রক্ত কুজমপুঙ । 
সেগা দ্ুইবেলা ভাড়া-গড়া খেলা 

আকুল সিন্ধুতীরে। 
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 

পথ ভূলে মর ফিরে ॥ 

2/ টা 
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সি অলকে কুহম না দিয়ো, 

শুধু শিথিল কবরা বাধিয়ো ॥ 
কাজলবিভীন সজ্জল নয়নে 

জদয়-ছুয়ারে ঘা দিয়ো ॥ 

আাকুল আচলে পখিক-চরণে 

মরণের ফাদ ফাদিয়ো । 

না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ 

নিদয়া নারবে সাধিয়ো । 

সপ পাপ পপ 

ভুলে কালে আজ ভলময় ॥ 

ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে 

ফুলে কুলে ভোক কুলময়। 
আনন্দ ঢেডভ ভুলের সাগরে 

উছলিয়া ভোক পুঁলমধ 

পপ পা ও পা পা 

প্রাণ চায়, চক্ষ না চায় 

মরি এক (তার ছুস্থর লঙ্ভা | 

কান্ত ঘে এসে ফিরে যায় 

তবে কার লাগি মিথা এ সভজ্ঞ। 

১৬ 
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মুখে নাহি নিঃসরে ভাঁব 

দ্হে অন্তরে নির্ববাক্ বহ্ভি । 

ওষ্টে কি নিষ্টুর হাস, 
তব মন্মে যে ক্রন্দন, তন্থি। 

মাল্য যে দংশিছে হায়, 

তোর শযা! যে কণ্টক-শষ্যা । 

মিলন-সমুদ্র-বেলায় 

চির. বিচ্ছেদ-জভ্ভর মভ্জা ॥ 

তোমার রভীন পাতায় লিখব প্রাণের 

কোন্ বারতা । 

রডের তুলি পাব কোথা ॥ 
সে রং ত নেই চোখের জলে, 

আছে কেবল হৃদয়-তলে, 

প্রকাশ করি কিসের ছলে 

মনের কথা । 

কইতে গেলে রইবে কি তা”র 

সরলতা ॥ 

বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর 

সহজ বলা । 

নাই যে আমার ছলা কলা । 

৯৭ 
10-_18 
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স্বর ষা ছিল, বাহির তোজে 

অন্তরেতে উঠল বেজে, 

একলা কেবল জানে, সে ষে 

মোর দেবতা । 

কেমন করে' করব বাহির 

মনের কথা ॥ 

স্পা লাল 

গামছাড়া এ রাঙা মাটির পথ 

আমার মন ভূলায় রে। 
ওরে কার পানে মন ভাত বাড়িয়ে 

লুটিয়ে যায় ধুলায় রে ॥ 

ওষ আমায় ঘরের বাহির করে, 

পাঁয়ে পায়ে পায়ে ধরে 

ওষে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে 

যায় রে কোন্ চুলায় রে 

ওষে কোন্ বাকে কি ধন দেখাবে, 

কোন খানে কি দার ঠেকাবে, 

কেখায় গিয়ে শেষ মেলে যে-_ 

ভেবেই না কুলায় রে॥ 

৪১৮ 
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দুজনে দেখা হ'ল-_মধু যামিনী রে ।-- 

কেন কথ। কহিল না-চলিয়া গেল ধীরে ॥ 

নিকুপ্তে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়-_ 

লতা পাতা হলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে ॥ 

দুজনের আখি-বারি গোপনে গেল ঝরে” 

দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে? | 

আর ত হল না দেখা, জগতে দৌহে একা 

চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে ॥ 

স্পট পাপ পাপা পা 

ক্ষাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল্ ধরে' । 

যেগাসে তোমার পাশে সবাই ভাসে দেখে তোরে ॥ 

জগতে ঘে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি, 

ভ"রা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে 

তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে, 

তোরে চিন্তে যে চাই সময় না পাই নানান কাজে । 

ওরে তুই কি শুনতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে, 

এ যে বিষম ভ্রালা ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল করে? ॥ 

ওরে তুই কি এনেচিস্ কি টেনেচিস্ ভাবের জালে 

তা”র কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে । 

০১০) 
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আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়, 
তুমি কি সষ্টিছাঁড়া নাইক সাড়া রয়েচ কোন্ নেশ।র ঘোরে। 
«এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে' যাবে, 

বসে” তুই আরেক কে।ণে নিজের মনে নিজের ভাবে, 

ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে, 

মিছে তুই তারি লাগি আছিস্ জাগি 

না জানি কোন্ আশার জোরে ॥ 

আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় 

কোন্ ক্ষ্যাপা সে। 

ওরে আকাশ জুড়ে মোহন স্তরে 

কি যে বাজে কোন্ বাতাসে ॥ 

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা-_ 

ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা । 

তা'রে কানন গিরি খুজে ফিরি 

কেদে মরি কোন্ হছুতাশে ॥ 

আমাকে যে বাধবে ধরে” এই হবে যার সাধন, 
সেকি অম্নি হবে । 

আপনাকে সে বাঁধ দিয়ে আমায় দেবে বাধন, 

সেকি অম্নি হবে । 

১৬০ 
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আমাকে যে দ্রঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে, 

সেকি অম্নি হবে । 

তার আগে তা”র পাষাণ হিয়া গল্বে করুণ রসে, 

সেকি অম্নি হবে । 

আমাকে যে কাদাবে তার ভাগ্যে আছে কীাদন, 

(সেকি অম্নি হবে। 

পপ শপ টি পপি 

রইল ব*লে রাখলে কা'রে 

হুকুম তোমার ফল্বে কবে। 

তোমার ) টানাটানি টিকৃবে না ভাই, 
র”বার যেটা সেটাই র*বে ॥ 

যা খুসি তাই করতে পার-_ 

গায়ের জোরে রাখ মার 

ধার গায়ে সব ব্যথা বাজে 

তিনি যা সন সেটাই সবে ॥ 

অনেক তোমার টাকা কড়ি, 
অনেক দড়া অনেক দড়ি, 
অনেক অশ্ব অনেক করী 

অনেক তোমার আছে ভবে 

১৯০৯ 
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ভাব্চে। হবে তৃমিই যা চাও, 

জগতটাকে তুমিই নাচাও, 
দেখ্বে হঠাৎ নয়ন খুলে 

হয় না যেটা সেটাঁও হবে ॥ 

সোনার পিঞ্জর ভাডিয়ে আমার 

প্রাণের পাশীটি উড়িয়া যাক্। 

সে যে হেথা গান গাহে না, 

সে যে মোরে আর চাহে না, 

স্মদুর কানন হইতে সে যে 

স্্নেচে কাহার ডাক, 

পাখীটি উড়িরে বাক : 

দিত নয়ন খুলিয়ে আমার 

সাধের স্বপন যায় রে ষায় : 

হাসিতে অঞ্জতে গাঁথিয়। গাঁথিয়। 

দিয়েচিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া, 

আপনার মনে কাদিয়া কাদিয়া 

ছি'ড়িয়া ফেলেচে হায় রে হায় 

সাধেখ স্বপন যায় রে যায় ॥ 

১০২ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

যে যায় সেযায় ফিরিয়া ন1 চায়, 

যেথাকে সে শুধু করে হায় হায়, 

নয়নের জল নয়নে শুকায় 

মরমে লুকায় আশা! । 

বাধিতে পারে না আদরে সোহাগে, 

রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে, 

হাসিয়া কাদিয়া বিদায় সে মাগে, 

আকাশে তাহার বাসা । 

যায় যদি তবে যাক্, 

একবার তবু ডাক; 

কিজানি ঘদি রে প্রাণ কাদে তার, 

তবে থাক্ তবে খাকু ॥ 

অপপাপীশ পাপা পপস্পীপা সা বন 

ওগো তোরা কে যাবি পারে ? 

আমি তরী নিয়ে বসে? আছি নদা-কিনারে ॥ 

ও পারেতে উপবনে, 

কত খেলা কত জনে 

এ পারেতে ধূ ধু মরু বারি বিনা রে ॥ 

এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি। 

মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি। 
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সুধ্য পাটে যাবে নেমে, 
স্ববাতাস যাবে থেমে 

খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যাআধারে ॥ 

আমি ফিরব ন রে, ফিরব ন! আর ফিরব না রে- 

(এমন) হাওয়ীর মুখে ভাস্ল তরী 
কেলে) ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে ॥ 

ছড়িয়ে গেচে সুতো ছি'ড়ে 
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে, 

(এখন) ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুটি 

(বেড়া) ঘিরব না আর ঘিরব না রে॥ 

ঘাটের রসি গেচে কেটে 

কীদ্ব কি তাই বক্ষ ফেটে, 

(এখন) পালের রসি ধরব কসি 

(এ রসি) ছিড়ব না আর ছিডব না রে ॥ 

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল 

নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী ; 

কেন করুণস্থরে বীণা বাজিল । 

১০৪ 
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আমি আসি যাই যতবার, 

চোখে পড়ে মুখ তার, 

তাগরে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো। 

শ্রাবণে আধার নিশি, 

শরতে বিমল নিশি, 
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন । 

কত ভাবে কত গীতি, 

গাহিতেছে নিতি নিতি, 

মন নাহি লাগে কাজে, ভাখি জলে ভাসিল ॥ 

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী 

তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো! বিদেশিনী ॥ 

তোমায় দেখেচি শারদ প্রাতে, 

তোমায় দেখেচি মাধবী রাতে, 

তোমায় দেখেচি হৃদিমাঝারে ওগে। বিদেশিনা ॥ 

আমি আকাশে পাতিয়া কান, 

শুনেচি আুনেচি তোমারি গান, 

আমি তোমারে সঁপেচি প্রাণ ওগো বিদেশিনী । 

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, 

আমি এসেচি নূতন দেশে, 
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥ 
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তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম । 

নিবিড় নিভৃত পুণিমা-নিশীথিনী সম ॥ 
মম জীবন যৌবন, 
মম অখিল ভূবন, 

তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম ॥ 

জাগিবে একাকী 

তব করুণ আঁখি, 

তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি' 

মম ছুঃখ বেদন, 

মম সফল স্বপন, 

তুমি ভরিবে সৌরতে নিশীথিনী সম ॥ 
শিপ ৯ 

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখে। না মনে । 

শুধু আমায়, বোলে। আমায় গোপনে ॥ 

ওগো! ধার মধুরহাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে, 

আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের আববণে ॥ 

যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী, 

যবে স্প্তিমগন বিহগ-নীড় কুস্থরম-কাননে, 

বোলো অশ্রসজড়িত কে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে, 
বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে ॥ 

৯৩৬ 
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বাজিল কাহার বীণ! মধুর স্বরে 
আমার নিভৃত নব জীবনপরে ॥ 

প্রভাত-কমলসম 

ফুটিল হৃদয় মম 
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে ॥ 

জেগে উঠে সব শেভা, সব মাধুরী, 

পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি । 

কোথা হতে সমীরণ 

আনে নব জাগরণ, 

পরাণের আবরণ মোচন করে। 

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥ 

লাগে বুকে স্থখে দুখে কত যে ব্যথা, 

কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা । 

আমার বাসনা আজি 

ব্রভূবনে উঠে বাজি”, 

কাপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে । 

বাজিল কাহার বীণ। মধুর স্বরে ॥ 

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে 

হৃদ্য়-কমল-বনমাঝে ॥ 
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নিভৃতবাঁসিনী বীণাপাণি, 

অমুতমুরতিমতী বাণী, 

হিরণ-কিরণ ছবিখানি 

পরাণের কোথা সে বিরাজে 

মধুখতু জাগে দিবানিশি, 

পিককুহরিত দিশি দিশি। 

মানস-মধুপ পদতলে 

মূরছি পড়িছে পরিমলে | 

এস দেবী, এস এ আলোকে, 

একবার হেরি তোরে চোখে, 

গোপনে থেকো না মনোলোকে, 

ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥ 

শপ পিপলস 

কে উঠে ডাকি, 

মম বক্ষোনীডে থাকি”, 

করুণ মধুর অধীর তানে 
বিরহ-বিধুর পাখী ॥ 

নিবিড় ছায়। গহন মায়া, 

পল্লপবঘন নিশ্ভজন বন, 

শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে 

কে জাগে একাকী ॥ 
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যামিনী বিভোরা 

নিদ্রাঘনঘোরা, 

ঘন তমালশাখা, 

নিদ্রাঞ্জন মাখা । 

স্তিমিত তারা চেতনভারা, 

পাওুগগন তন্দ্র।মগন, 

চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত 

নিদ্রালস আখি ॥ 

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার । 
এস রে তৃষিত বুক রাখ হাহাকার ॥ 

হের ওই গেল বেলা, 

ভাডিল ভ।ডিল মেলা, 

গেল সবে ছাড়ি” খেলা ঘরে যে যাহার ॥ 

হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ স্ুর। 

রজনী আধার হ'ল পথ অতি দূর 
্ষুধিত তৃষিত প্রাণে, 

আর কাজ নাহি গানে, 

এখন্ বেস্থর তানে বাজিছে সেতার । 

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার ॥ 



গান 

২: বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল 

সেকি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না 

দুটি অতুল পদতল রাতবল শতদল 

জানি না কি লাগি! পরশে ধরাতল, 

মাটির পরে তা'র করুণা মাটি হ'ল 

সেকি রে মোর পথে চলিবে না ॥ 

তব কণপরে হ*য়ে দ্রিশাহারা 

বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা। 

যদি ও মুখ মনোরম শ্রুবণে রাখি মম 

নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম 

দুকথা বল শুধু প্রিয় ব প্রিয়তম 

তাহে ত কণা মধু ফরাবে না। 

হ[সিতে স্ধানদী বহিছে নিরবধি, 

নয়নে ভরি উঠে অমৃত-মহোদ ধি, 

এত যে স্বধা কেন স্থজিল বিধি, যদি 

আমারি তৃষাটুকু পুরাবে না ॥ 
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এস এস ফিরে এস, বধু হে ফিরে এস। 

আমার ক্ষুধিত তৃধিত তাপিত চিত, 

নাথ হে ফিরে এস। 

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস, 
আমার করুণ-কোমল এস, 

আমার সজল-জলদ-স্সিগ্ষকান্ত স্রন্দর ফিরে এস ॥ 

আমার নিতিস্ুখ ফিরে এস, 

আমার চিরছুখ ফিরে এস, 

আমার সব সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস ॥ 

আমার চিরবাঞ্চিত এস, 

আমার চিতসঞ্চিত এস, 

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভূজবন্ধনে ফিরে এস ॥ 

আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, 

আমার চক্ষে ফিরিয়া এস, 

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস ॥ 

আমার মুখের হাসিতে এস, 

আমার চোখের সলিলে এস, 

আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস 

আমার সকল স্মরণে এস, 

আমার.সকল ভরমে এস, 

আমার ধরম করম সোহ।গ সরম জনম মরণে এস ॥ 

১১৯ 



বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে । 

শুন্য ঘাটে একা আমি, পার করে' লও খেয়ার নেয়ে 

ভেডে এলেম খেলার বাঁশি, 

চুকিয়ে এলেম কানা হাসি, 

সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥ 

ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে, 

আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে । 

এস এস শ্রান্তিহরা, 

এস শান্তি স্ুপ্তিভরা, 

এস এস তুমি এস, এস তোমার তরা বেয়ে ॥ 

একি আকুলতা ভুবনে, 

একি চঞ্চলতা পবনে 

একি মধুর মদির-রসরাশি, 

আজি শুন্য-তলে চলে ভাসি, 

ঝরে চন্দ্রকরে একি হাসি, 

ফুল-গন্ধ লুটে গগনে ॥ 

৯৯ 
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একি গ্রাণভরা অনুরাগে, 

আজি বিশ্ববজগত-জন জাগে, 

আজি নিখিল নীল গগনে স্ুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে । 

স্খে শিহরে সকল বনরাজি, 

উঠে মোহন বাঁশরী বাজি”, 

হের, পুর্ণবিকাশিত আজি 

মম অন্তর সুন্দর স্বপনে ॥ 

আমার মন মানে না-দিন রজনী 

আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভৰিয়া 

পুলক রাখিতে নারি | 

ওগো কি ভাবিয়া মনে এ ছুটি নয়নে 

উথলে নয়ন-বারি-_ 

ওগো সজনি ! 

সে স্ধা-বচন, সে স্তুখ-পরশ, 

অঙ্গে বাজিছে বাশি । 

তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে 

হৃদয় হয় উদাসী, 

কেন না! জানি। 

১১৩ 
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ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে" আসে 

আকাশে কি মুখ জাগে। 
ওগে। বন-মন্ধরে নদী নির্বঝরে 

কি মধুর সুর লাগে । 

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত 

জড়ায়ে ধরিছে গলে, 

আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা 

কাহার চরণ-তলে 

দিব নিছনি ॥ 

পুপ্প-বনে পুশ্প নাভি, আছে অন্তরে । 
পরাণে বসন্চ এল কার মল্রে ॥ 

মঞ্ডজরিল শুষ্ক: শাখা, কুহরিল মৌন পাখা 

বিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে ॥ 

ছুখেরে করি না ডর, বিরভে বেঁধেচি ঘর, 
মনতকুর্ধজে মধুকর তবু গুপ্জরে। 

হৃদয়ে স্থখের বাসা, মরমে অমর আশা, 
চিরবন্দী ভ।লবাসা প্রাণ-পিঞ্রে ॥ 

৯৯৪ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে | 

কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি মাঝারে ॥ 
ওই মুখ ওই হাসি 

কেন এত ভালবাসি, 

(কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ॥ 

তোমারে হেরিয় যেন জাগে স্মরণে, 

ভমি চির-পুরাতন চিরজীবনে | 

তুমি ন৷ দাঁড়ালে আসি, 

হদয়ে বাজে না বাঁশি, 

মত আলো যত ভাসি ডবে আধারে | 

মম যৌবন-নিকুপ্জে গাহে পাখী, 

সখি, জাগো জাগো । 

মেলি রাগ-অলস আখি 

সখি, জাগো জাগো ॥ 

আজি চঞ্চল এ নিশীথে 

জাগ ফাল্গুন-গুণ-গীতে 

অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে, 
মম নন্দন অটবীতে 

পিক মুহু মু উঠে ডাকি” 

সখি, জাগে জাগো ॥ 

১৯৫ 



গান 

জাগো নবীন গৌরবে, 

নব বকুল-সৌরভে, 

মুহু মলয়-বীজনে 

জাগো নিভৃত নিরুভনে । 

জাগো আকুল ফুল-সাজে, 

জাগো মুছুকম্পিত লাজে, 

মন হৃদয়-শয়ন মাঝে, 
শুন মধুর মুরলা বাজে 

মম অন্তরে থাকি” থাকি+- 

সখি, জাগে! জাগো ॥ 

সস 

এবার সখি সোন।র মুগ 

দেয় বুঝি দেয় ধর! । 

আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা, 

আয় সবে আয় ত্বরা ॥ 

ছুটেছিল পিয়াসভরে 

মরীচিকা বারির তরে, 

ধরে” তা'রে কোমল করে 

কঠিন ফাঁসি পরা" ॥ 

১১৬ 



বিবিধ-সঙগীত 

দয়ামায়া করিস্নে গো, 

ওদের নয় সে ধারা। 

দয়ার দোহাই মানবে না গো, 

এক্ট্ু পেলেই ছাঁড়া । 
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে 

মায়ার ফাদে ফেলাও পাকে, 

ভুলাও তা'কে বাঁশির ডাকে 

বুদ্ধিবিচারহরা ॥ 

ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না, ওকে 

দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে । 

মন নাই বদি দিল, নাই দিল, মন 

নেয় বদি নিক কেড়ে ॥ 

এ কি খেলা মোরা খেলেচি, 
শুধু নয়নের জল ফেলেছি, 

ওরি জয় যদি হয় জয় হোক্, মোরা 

হারি যদি যাই হেরে । 

১১৭ 



গান 

একদিন মিছে আদরে 
মনে গরব সোহাগ না ধরে, 
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব 

গরব দিয়েচে সেরে । 
ভেবেছিন্্ ওকে চিনেচি, 

বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেচি, 
ওয়ে. আমাদেরি কিনে নিয়েচে, ওষে 

তাই আসে তাই ফেরে ॥ 

কে বলেচে তোমায় বধু এত ঢঃখ সইতে । 

আপনি কেন এলে বধু আমার বোঝা বইতে ॥ 

প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, 

স্বখের বন্ধু, ভুখের বন্ধু, 

( তোমায় ) দেবে না দুখ পাব না দুখ, 
হের্ব তোমার প্রসন্ন মুখ, 

(আমি ) স্থখে দুঃখে পার্ব বন্ধু চিরানন্দে রইতে- 
তোমার সঙ্গে বিনা কথার মনের কথা কইতে ॥ 

১১৮ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

ও যে মানে না মানা । 

আঁখি ফিরাইলে বলেনা, না, না ॥৮ 
যত বলি “নাই রাতি, 

মলিন হয়েচে বাতি”, 

মুখপানে চেয়ে বলে “না, না, না ॥” 

বিধুর বিকল হ%য় ক্ষ্যাপা পবনে 

ফাগুন কাঁরছে ভা হ। ফুলের বনে । 

আমি যত বলি-“তনে 

এবার ষে যেতে হবে, 

দুয়ারে দ্রাডায়ে বলে--না, না, না ॥৮ 

স্টন নলিনা, খোল গো আখি, 

বৃম এখনো ভাডিল না কি, 

(দেখ, তোমারি দ্য়ার পরে 

সখি, এসেচে তোমারি রবি ॥ 

শুনি প্রভাতের গাথা মোর 

দেখ, ভেডেচে ঘুমের ঘোর, 

দেখ, জগণ্ জেগেচে নয়ন মেলিয়া 

নৃতন জীবন লি ॥ 

তবে, তুমি কি রূপসি জাগিবে না কো, 

আমি যে তোমারি কৰি ॥ 

৯১০) 



শুন 

আমি 

ভবে 

আমার কবিতা তবে, 

গাহিব নীরব রবে 

নব জীবনের গান । 

প্রভাত নারদ, প্রভাত সমীর, 

প্রভাত বিহ্গ, প্রভাত শিশির, 

সমস্বরে তারা সকলে মিলিয়া 

সখি, 
দেখ 

তবে 

স্ঠন 

ঘুম 

সখি, 

আজি 

মিশাবে মধুর তান ॥ 

শিশিরে মুখানি মাজি,, 

লোহিত বসনে সাজি”, 

বিমল সরসী-আরসির পরে 

অপরূপ রূপরাশি। 

থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়। 
নিজ মুখচায়া আধেক হেরিয়া, 

ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া 

সরমের ম্বছু হাসি । 

নলিনী, খোল গো আঁখি, 

এখনো ভাডিল না কি, 

গাহিছে তোমারি রবি 

তোমারি দুয়ারে আসি” ॥ 

৯২২০ 



বুল, 

পা, 

কুল 

চাদ 

বায়ু 

পাখী 

পাতে 

সাঁঝে 

10--16 

বিবিধ-সঙ্গীত 

গোলাপ, মোরে বল, 

ফুটিবি সখি কবে ? 

ফুটেচে চারি পাশ, 

হসিছে স্তধা-নাস, 

ফেলিছে মুছু শ্বাস, 

গাইছে মধুরবে, 

তুই ফুটিবি সখি কবে ॥ 
পড়েচে শিশির-কণা, 

বহিছে দখিন। বায়, 

কাছে ফুলবাল। সারি সারি, 

পাতার আড়ালে সাঝের তারা, 

মুখানি দেখিতে চায় । 

দূর হ'তে আসিয়াছে-__ 

ভ্রমর ফিরিছে কাছে, 

কচি কিশলয়গুলি 

রয়েচে নয়ন তুলি”, 
তুই ফুটিবি সখি কবে ॥ 

বলি, ও আমার গোলাপ বালা, 

তোল মু'খানি, তোল মু'খানি, 
কুহ্ম-কুর্জ কর আলা ॥ 

১২১৯ 



গান 

বলি, 

সখি, 

সখি, 

হের 

হের, 

প্রিয়ে, 

প্রিষে, 

সখি, 

বল, 

প্রিয়ে, 

আমি 

সখি, 

বিয়ে, 

তবে, 
স্থুধীরে 

কিসের সরম এত, 

কিসের সরম এত, 

পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখখানি 

কিসের সরম এত । 

ঘুমায়ে পড়েছে ধরা, 

ঘুমায় চন্দ্র তারা, 

ঘুমায় দিকৃবালারা, 

ঘুমায় জগৎ যত । 

বলিতে মনের কথা, 

এমন সময় কোথা, 

তোল মুখখানি আছে গো আমার 
প্রাণের কথা কত ॥ 

এমন স্ধীর স্বরে, 

কহিব তোমার কানে, 

স্গপনের মত সে কথা আসিয়ে 

পশিবে তোমার প্রাণে । 

মুখানি তুলিয়া চাও, 
মু'খানি তুলিয়। চাও ॥ 

৯২২২, 



বিবিধ-সঙ্গীত 

আঁধার শাখা উজল করি, 

শ্যামল পাত। ঘোমট। পরিঃ 

বিজন বনে মালতীবাল! 

আছিস্ কেন ফুটিয়। । 
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা 

শুনিতে তোর মনের কথা 

পাগল হ'য়ে মধুপ কভু 

আসে না হেথা ছুটিয়া । 

মলয় তব প্রণয়-আশে 

ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে 

পায় না চাদ দেখিতে তোর 

সরমে মাখা মু'খানি । 

শিয়রে তোর বসিয়। থাকি 

মধুর স্বরে বনের পাখী 

লভিয়া তোর স্থরভি শ্বাস 

যাঁয় না তোরে বাখানি ॥ 

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা 

ল্তাটিরে দুলিয়ে যা । 

ফুলের গন্ধ দেবো তোরে 

আঁচল্টা তোর শরে' ভরে? ॥ 

১২২৩ 



গান 

আররে আয়রে মধুকর 

ডান৷ দিয়ে বাতাস কর্, 

ভোরের বেলা গুনগুনিয়ে 

ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥ 

আয়রে চাদের আলো আয়, 

হাত বুলিয়ে দেরে গায়, 

পাতার কোলে মাথা থুয়ে 

ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে ॥ 

পাখীরে, তুই কোস্নে কথা, 

এ যে ঘুমিয়ে পল লতা ॥ 

দয় মোর কোমল অতি 

সহিতে নারি রবির জো তি 

লাগিলে আলো সরমে ভয়ে 

মরিয়। যায় মরমে | 

জমর মোর বসিলে পাশে 

তরাসে আখি মুদিয়া আসে 

ভূতলে ঝরে” পড়িতে চাহি 
আকুল হয়ে সরমে ॥ 

১৪ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

কোমল দেহে লাগিলে বায 
পাঁপড়ি মোর খসিয়া যায় 
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ 

রয়েচি তাই লুকায়ে। 
আধার বনে রূপের হাসি 
ঢালিব সদা সুরভিরাশি 
আধার এই বনের কোলে 

মরিব শেষে গুকারে । 

অনাদি অসীম অকুল সিদ্ধ, 
আমি যে ক্ষুত্র অশর্গবন্দু। 
তোমার শীতল অতলে ফেলগো গ্রাসিঃ, 
তা"র পরে সব নীরব শান্তিরাশি, 
ভার পরে শুধু, বিস্মৃতি আর ক্ষমা” 
শধাব না আর কখন্ আসিবে অমা, 

কখন্ গগনে উদিবে পুর্ণ ইন্দু ॥ 
১ 

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ॥ 

স্তলে জলে নভতলে বনে উপবনে 

নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে, 

নিতা জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা, 
নিতা নৃত্যরস ভঙ্জিমা ।__ 

১২২৫ 



গান 

নব বসন্তে, নব আনন্দ, উত্সব নব। 

অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্তুল গুঞ্জন কুঙে, 

শুনি রে শুনি মন্দার পল্পব-পুষ্জে, 

পিক-কুজন পুষ্পৰনে বিজনে, 

মুঢ় বায়ুহিল্লোল-বিলে'ল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে, 

কলগীত সুললিত বাজে । 

শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে, 

নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর, 

কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 

ঝর ঝর রসধারা ॥ 

আষাটঢে নব আনন্দ, উত্সব নব। 

অতি গম্ভীর, নীল অন্বরে ডম্বরু বাজে, 

যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে । 

করে গঞ্জন নির্করিণী সঘনে, 

হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে 

উঠে রব ভৈরব তানে । 

পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে; 

উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অন্বরতলে। 
দিকে দ্রিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 

ঝর ঝর রসধারা ॥ 

১৭৬ 
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আশিনে নব আনন্দ, উদ্সব নব। 

অতি নিশ্মল, অতি নিম্মল উজ্জ্বল সাজে, 

ভুবনে নব শারদলন্মমী বিরাজে । 

নব ইন্দ্ুলেখা অলকে ঝলকে; 

অতি নির্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নালাম্বুজ মাঝে 
শ্েত ভূজে শ্বেত বীণা বাজে । 

উঠিছে আলাপ ম্ছু মধুর বেহাগ তানে, 
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে, 

দিকে দ্রিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 

ঝর ঝর রসধারা ॥ 

শপে পিপিপি 

কার হাতে যে ধরা দেবো হায়। 

( তাহ ) ভাবতে আমার বেলা যায় ॥ 

ডান দিকেতে তাকাই যখন 

বায়ের লাগি কাদেরে মন, 

বায়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে আয়রে আয় 

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া । 

গেচে দুখ, গেচে সখ, গেচে আশা ফুরাইয়া ॥ 

১৯২৭ 
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সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে বাত্রী 
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিখিদিক হারাইয়া ॥ 

জলধি রয়েচে স্থির, ধ-ধ করে সিন্ধুতীর, 

প্রশান্ত স্বনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া | 

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে বেন সব স্তব্ধ, 
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বানু প্রসারিয়া ॥ 

যে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে ফল ত থাকে ফুটিতে, 
বাতাস তা*রে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায মাটি 

গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা | 

ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি ভেলাফেল! ॥ 

সারা বরষ দেখিনে মা, মা তু আমার কেমন ধারা 

নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা ॥ 

এলি কি পাষাণী ওরে, দেখব তোরে আখি ভরে', 

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নরনের ধারা ॥ 

আমরা বস্ব তোমার সনে । 

তোমার সরিক হব রাজার রাজা 

তোমার আধেক সিংহাসনে ॥ 

৯২৮ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

তোমার দ্বারী মোদের করেচে শির নত, 
তাঁরা জানে না ষে মোদের গরব কত, 

তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি, 
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥ 

শামার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস্ ধরে” । 

চোখের জলের বাধন দিয়ে বাধিস্নে আর মায়া-ডোরে 

কুরিয়েচে জীবনের ছুটি, 

ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি, 

নাম ধরে” আর ডাকিস্নে ভাই, যেতে হবে ত্ররা করে; 

আমিই শুধু রইন্ু বাকি । 

যা ছিল তা গেল চলে", রেল যা' তা? কেবল ফাকি ॥ 

আমার বলে” ছিল যারা আর ত তা'রা দেয় না সাড়া, 

কোথায় তারা কোথায় তারা, কেদে কেদে কারে ডাকি ॥ 

বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি নে রে, 

আমি কেবল আমায় নিয়ে, কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ 

যেতে হবে আর দেরি নাই। 

পিছিয়ে পড়ে রশব কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই ॥ 

আয় রে ভবের খেলা সেরে, আধার করে" এসেচে রে, 

পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই ॥ 

১২৯ 
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খেল্তে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা, 
হেথা হ'তে আয়রে সরে” নইলে তোরে মার্বে ঢেলা | 

নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, 

আরেক দেশে চল্রে সোজা, 

নতুন করে' বাঁধৃৰি বাসা, নতুন খেলা খেল্বি সে ঠাই ॥ 

আকুল কেশে আসে, চায় মান নয়নে, 

কেগে৷ চির বিরহিণী, 

নিশি ভোরে আখি জড়িত ঘুম-ঘোরে, 

বিজন ভবনে, কুস্রম সুরভি মৃদু পৰনে 

সখ শয়নে, মম প্রভাত শ্পনে ॥ 

শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি। 

চকিতে মিলায় চায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায় 

ব্যাকুল বাসনা কুম্বম-কাননে ॥ 
০০ 

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন, 

তাহা ভুমি জান হে, তুমি জান ॥ 

চাহিলে মুখপানে, কি গাহিলে নীরবে, 

কিসে মোহিলে মনপ্রাণ, 

তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥ 

৩১০ 
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আমি শুনি দিবাঁরজনী, তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি 
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম, 

কোথা হ'তে প্রাণ কেড়ে আন, 

তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥ 

হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায়, হায় সজনি, 

উথলে নয়ন-বারি ॥ 

যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি, 

কিছু আর চিনিতে না পারি 
পরাণে পড়িয়াছে টান, 

ভরা নদীতে আসে বান, 

আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো, 

বাধ আর বাধিতে নারি ॥ 

কেন এমন হ'ল গো আমার এই নব-যৌবনে । 
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে । 

হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ, 

জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো, 

আপন! কেমনে নিবারি ॥ 

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে ॥ 

আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে 

সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে ॥ 

১৩১ 
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তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেচিস্ ভবের বাটে, 

পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে, 

তোদের এ হাসিখুসি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥ 

আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা” লুটেপুটে, 
পড়ে? থাক্ মনের বোঝা! ঘরের দ্বারে । 

যেমন এ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে 

এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা, 

কে আছে নাম ধরে' মোর ডাকতে পারে। 

যদি সে বারেক এসে দীড়ায় হেসে চিনতে পারি দেখে তা"রে 

কাজল পরক 

মনে র'য়ে গেল মনের কথা, 
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥ 

মনে করি ছুটি কথ! বলে” যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে” যাই, 
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥ 

ম্লান মুখে সখি সে যে চলে? যায়, ও তা”রে ফিরায়ে 
ডেকে নিয়ে আয়, 

বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥ 
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ওলো সই, ওলো সই, 

আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথ! কই ॥ 

ছড়িয়ে দিয়ে পা দু'খানি, কোণে বসে" কানাকানি, 

কভু হেসে, কভু কেঁদে চেয়ে বসে” রই ॥ 
ওলো সই, ওলো সই 

তোদের আছে মনের কথা, মামার কাছে কই । 

আমি কি বলিব--কার কথা, কোন স্থখ, কোন্ ব্যথা, 

নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই ॥ 

ওলো সই, ওলো সই, 

তোদের এত কি বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই। 

আমি এক! বসি সন্ধ্যা হ'লে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে, 

কারণ কেহ শুধাইলে নারব হ'য়ে রই ॥ 

স্তধু যাওয়া আসা, শুধু শোতে ভাসা, 

শুধু আলো আধারে কাদা হাসা ॥ 

শ্ধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুয়ে যাওয়া, 

শুধু দুরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া, 

শুধু নব দুরাশায় আগে চলে' যায, 

পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥ 

অশেষ বাসনা ল'য়ে ভাডা বল, 

প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল, 

১৩৩ 
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ভাঙা তরী ধরে” ভাসে পারাবারে, 

ভাব কেঁদে মরে ভাডা ভাষা! । 

হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়, 

আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়, 

লাজে তয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে, 

ঞধু আধখানি ভালবাসা ॥ 
০০ সস 

বড় বেদনার মত বেজেচ তুমি হে আমার প্রাণে । 

মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে ॥ 

তোমারে হৃদয়ে করে, আছি নিশিদিন ধরে+ 

চেয়ে থাকি আঁখি ভরে? মুখের পানে ॥ 

বড় আশা বড় তৃষা! বড় আকিঞ্চন, তোমারি লাগি। 

বড় স্থখে বড় ছুখে বড় অনুরাগে রর়েচি জাগি। 

এ জন্মের মত আর, ভগ্য়ে গেচে যা হবার, 

ভেসে গেচে মন শ্রাণ মরণটানে ॥ 
৮ 

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস ভে। 

মধুর হাসিয়ে ভালবেস হে ॥ 

হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও, আধ নয়নে সখি চাও চাও, 

পরাণ কাদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে ॥ 

১৩৪ 
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মধুর মিলন । 

হাসিতে মিলেচে হাসি নয়নে নয়ন ॥ 

মর-মর মৃদুবাণী মর-মর মরমে, 

কপোলে মিলায় হাসি স্তমধুর সরমে, 

নয়নে স্বপন ॥ 

তারাগুলি চেয়ে আছে কুস্তম গাছে গাছে, 

বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে। 

মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে, 

সখারা নেহারিৰ দৌহার আনন, 

হেসে আকুল হ'ল বকুল কানন-- 

( আমরি মরি) ॥ 

হাসিরে কি লুকাবি লাজে। 

চপলা সে বাধা পড়ে না যে ॥ 

রুূধিয়া অধর-দ্বারে 

ঝাঁপিয়া রাখিলি বারে, 

কখন্ সে ছুটে এল নয়ন-মাঝে ॥ 

মলিন মুখে ফুটুক্ ভাসি 

জুড়াক্ দুনয়ন ॥ 
মলিন বসন ছাড় সখি 

পর আভরণ ॥ 

১৩৫ 



গান 

অশ্র-ধোয়া কাজল-রেখা 

আবার চোখে দিক না দেখা, 

শিথিল বেণী তৃলুক বেঁধে 

কুস্থম-বন্ধন ॥ 

(০৯ 

ও কেন চুরি করে? চায় । 

নুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায় ॥ 

বনপণে ফুলের মেলা হেলে ডলে করে খেলা 

চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ॥ 

কি যেন গানের মত বেজেচে কানের কাছে, 

যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেচে 

পথেতে যেতে চলে" মালাটি গেচে ফেলে-- 

পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায় ॥ 

শপ তাপ 

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী ॥ 
জ্রভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি স্নয়নি, 

হাসিরাশি গেচে ভাসি” 

কোন্ ছুখে স্বধামুখে নাহি বাণী ॥ 

১৩৬ 
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আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে সুধাসরসে, 

প্রাণমন পুরিয়! দাও নিবিড় হরষে; 

হের শশী স্ুশেভন, সজনি শ্রন্দরী রজনা, 
তিষিত মধুপসম কাতর হৃদর মম, 

কোন প্রাণে আজি ফিরাবে তা"রে পাষাণী ॥ 

 পসপিপিীিিআপসীত 

তরী আমার হঠাও ডুবে মায়, 

কোন্খানে রে কোন পাঝাণের খায় ॥ 

নবীন তরা নতুন চলে, 

দিইনি পাড়ি অগাধ জলে, 

বাহি তা'রে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ॥ 

ভেসেছিল জোতের ভরে, 

একা ছিলেম কণ ধরে» 

লেগেছিল পালের পরে মধুর মৃছু বায়। 
স্বখে ছিলেম আপন মনে, 

মেঘ ছিল না গগন-কোণে, 

লাগৃবে তরী কুস্ুমবনে, ছিলেম সেই আশায় ॥ 

ওর মানের এ বাধ টুট্বে না কি টুটবে না। 

ওর মনের বেদন থাকৃবে মনে প্রাণের কথা ফুটবে না ॥ 

১৩৭ 
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গান 

প্রেমেতে এ 

কঠিন পাষাণ বক্ষে ল'য়ে 

নাই সে রৈল অটল ভয়ে, 

দ্ী পাথর ক্ষয়ে চোখের জল কি ছুটবে না 

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে 

মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥ 

স্বপন-শেষে নয়ন মেলো, 
নিবনিব দীপ নিবায়ে ফেলো, 

কি হবে *কানো কুলদলে, 

মিলন-যামিনা গত হ'লে ॥ 

জাগে শ্রকতারা, ডাকিছে পাখা, 

উষা সকরুণ অরুণ আঁখি 

এস প্রাণপণ হাসিমুখে, 

বল, “বাও সখা, থাক শিখে)? 

ডেকো না রেখে। না অখিজলে, 

মিলন-যামিনা গত ভলে ॥ 

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়-- 
তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥ 

চোখের জলে মিশিয়ে হসি ঢেলে দে তা”র পায়-_- 

ওরে ঢেলে দে তারপায়॥ 

৯১৩৮ 
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আস্চে পথে ছায়া পড়ে” 

আকাশ এল আঁধার করে» 

পঙ্ধ কুততম পড়বে ঝরে? 

সময় বহে? যায় 

ওরে সমর বহে" যায় ॥ 

তমি যেয়ো না এখনি | 

খানা আছে রজনা ॥ 

পথ বিজন, তিমির সঘন, 

কানন কণ্টকতরু গহন, আধার ধরণী ॥ 

বড় সাধে ভ্বালিনু দাপ, গাখিনু মালা, 

চিরদিনে বধু পাইনু হে তব দরশন। 

আজি যাব অকুলের পারে, 

ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী ॥ 
পা শপ চাকা 

তবে শেষ করে? দাও শেষ গান, তা”র পরে যাই চলে? । 

তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হ'লে ॥ 

বাহু-ডোরে বাধি কারে, 

স্বপ্প কভু বাধা পড়ে, 

বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আখি ভাসে জলে ॥ 
সী পাপা পনি সিকি 

১৩৪৯ 
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তবু মনে রেখো! যদি দুরে যাই চলে? । 

যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে' যায় নৰ প্রেম-জালে 

যদি থাকি কাছাক।ছি 

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আচি-_ 

তবু মনে রেখো ॥ 

যদি জল আসে আখি-পাতে, 

এক দিন যদি খেল! থেমে যায় মধুরাতে, 

এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে-_ 

তবু মনে রেখো ॥ 

যদি পড়িয়। মনে, 

চল ছল জল নাই দেখ! দেয় নয়ন-কোণে-- 

তবু মনে রেখো ॥ 

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার-ছায়ে, 

সন্ধা-বায়ে তৃণ-শয়নে যুদ্ধ নয়নে রয়েচি বসি? ॥ 

শ্যামল পল্লবভার আধারে মন্ম্নরিছে, 

বায়ুভরে কাপে শাখা, 
বকুলদল পড়ে খসি” ॥ 

স্তব্ধনীড়ে নীরব বিহগ, 

নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া । 

১৪০ 
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বিল্লিমন্ত্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থুল শুন্তল, 
চরাচরে স্বপনের মায়া । 

নিন জদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী 

একি হরষ হেরি কাননে । 

প্রাণ বিহ্বল, স্বপন বিজড়িত মোহমদিরাকুল নয়নে ॥ 

ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, 

বনে বনে বহিছে সমীরণ নব পল্পবে হিল্লেল ভুলিয়ে, 

বসন্ত-পরাশে বন শিভরে, 

কি জানি কোথা পরাণ মন ধইছে বসন্ত-সমীরণে ॥ 

সাজান তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে, 

নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥ 

আজি বসন্ত-রাতে পূরণিমা-চন্দ্র-করে, 

দক্ষিণ-পবনে, পরিয়ে, 

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে 
এশা শপ পপি সিন 

হায় রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, হাদয়ের বসন্ত ফুরায় । 

সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে" যায় ॥ 

১৪১ 



গান 

কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে' গেল, আশালতা শুকাল, 

পাখীগুলি দ্রিকে দিকে চলে? যায়! 

শুকান পাতায় ঢাক বসন্ডের মৃত কায়, 

প্রাণ করে হায় হায় ॥ 

ফুরাইল সকলি। 

প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর। 
কি বা ক্রোছন। ফুটিত রে, কি বা ষামিনী, 

সকলি হারাল, সকলি গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায় 

গহন ঘন চাইল গগন ঘনাইয়া, 

স্তিমিত দশদিশি, স্য্তিত কানন, 

সন চরাচর আকুল-কি হবে কে জানে, 

ঘোরা রজনী, দ্িক-ললনা ভয়বিভলা ॥ 

চমকে চমকে সহসা দিক্ উজলি, 

চকিতে চকিতে মাতি* ছুটিল বিজলি, 

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া, 

ঘ।র তিমিরে ছার গগন মেদিনা ; 

গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আধার ঘুমাইছে, 

সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাঁজ 

৮. ঝরঝর বরিষে বারিধারা । 

হাঁযু পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহার। ॥ 

১৪২ 
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ফিরে বায় হাভাস্বরে, ডাকে কারে 

জনহীন অসীম প্রান্তরে, 

রজনা আধারা ॥ 

অধার! যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুল। রে, তিমির-দুকুলারে । 

নিবিড় নারদ গগনে গরগর গরজে মঘনে, | 

চঞ্চল চপলা চমকে নাতি শশী-তারা ॥ 

মায় লো সজনা সবে মিলে! 

ঝরঝর বারিধারা-মুদু মুড গুরু গরু গন, 
এ বরষ[দিনে হাতে হাতে ধরি? ধরি 

গাব মোরা লতিকা-দোলায় লে । 

ফুটাব যতনে কেতকা কদম্ব অগণন, মাখান বরণ ফুলে ফুলে 
পিয়াব নবান সলিল, পিয়াসিত তরুলতা 

লতিকা বাধিব গাছে তুলে ॥ 

বনেরে সাজাবে দিব, গাখিন মুকুতাকণ। পল্লব-শ্যামদুকুলে । 
নাচিব সখা সবে নব-ঘন-উতসবে বিকচ-বকুল-তরুমূলে ॥ 

ঞ 

আজ আস্বে শ্যাম গোকুলে ফিরে । 

আবার বাজ্বে বাঁশি যমুন।তীরে ॥ 
আমরা কি করব, কি বেশ ধরব, কি মালা পর্ব, 

বাচ্ব কি মর্ব সুখে, কি তা'রে বল্ব, কথা কি রবে মুখে 

১৪৩ 
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গুধু তা”র মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাড়ায়ে 
ভাস্ব নয়ন-নীরে ॥ 

মা, একবার দাড়া গো ভেরি চন্দ্রানন | 

আঁধার করে? কোথায় যাবি শুন্য ভবন ॥ 

মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা, 

ও হাসি কোথায় নিয়ে মাস্ রে, 

আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন ॥ 

কি হ'ল আমার, বুঝি বা সজনি, 

হৃদয় হাঁরিয়েচি । 

প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে, 

মন লয়ে সথি গেছিনু খেলাতে, 

মন কুড়াউতে, মন ছড়াইতে, 

মনের মাঝারে খেলি? বেড়াহনে, 

মন-ফুল দলি' চলি? বেড়াইতে, 

সহসা! সজনি, চেতন পাইয়া, 

সহসা সজনি, দেখিনু চাহিয়া, 

রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে 

হৃদয় হারিয়েচি | 

পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে; 

হৃদয় হারিয়েচি ॥ 
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যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়, 

তার পর দিয়! চলিয়া যায় । 

শ্ককায়ে পড়িবে, ভিড়িয়া পড়িবে, 
দলগ্লি তা"র ঝরিয়া পড়িবে, 

যদি কেহ, সখি, দলিয়! যায় । 

আমার কুস্রম-কোমল হৃদয়, 
কখনো! সহেনি রবির কর, 

আমার মনের কামিনী-পাপড়ি, 
সহেনি ভ্রমর-চরণ ভর । 

চিরদিন সখি, বাতাসে খেলিত, 

জোতস্াা-আলোকে নয়ন মেলিত, 

স্ধা-পরিমলে অধর ভরিয়।, 

লোহিত রেণুর সিঁছুর পরিয়া, 
মরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে, 

কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে, 

সহসা আজ সে হদয় আমার 

কোথায় হারিয়েচি ॥ 

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে )। 

কেন মন কেন এমন করে ॥ 

যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, 

মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে ॥ 

১৪৫ 
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গান 

চারিদিকে সব মধুর নীরব 
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে, 

কেন মন কেন এমন কেন রে ॥ 

যেন কাহার বচন দ্িয়েচে বেদন, 

যেন কে ফিরে গিয়েচে অনাদরে, 

বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে । 

যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে 

মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥ 

ফুলে ফুলে ঢলে" ঢলে' বহে কিবা মুছুবায়-_ 

তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ॥ 

পিক কিবা কুঞ্জে কুপ্জে কুহু কু কুহু গায়__ 

কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে ভায় হায় ॥ 
পাপ পস্রপপা। পই 

এখনে তা*রে চোখে দেখিনি, শুধু বাশি শ্ুনেচি, 

মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি ॥ 

শুনেচি মুরতি কালো, তা'রে না দেখাই ভালো, 

সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥ 

শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন-কোণে হেসেছিল সে, 

সে অবধি সই, ভয়ে ভয়ে রই, আখি মেলিতে 

ভেবে সারা হই। 

১৪৬ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

কানন-পথে যে খুমি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়, 

সখি আমি আঁখি ভুলে কারো পানে চাব কি ॥ 
(শিপ লাকা 

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি । 

তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥ 

তারি সৌরভ বহি” বহিল কি সমীরণ 

আমার পরাণ পানে ॥ 
সপ পাপা 

(কাননে ) এত ফল কে ফুটালে ! 
লতা পাতায় এত হাসি তরঙ্গ, মরি কে উঠালে ॥ 
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শ্টনেচে সবে, 

(স কথা কে রটালে ॥ 
চি 

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে। 

তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেবো না ॥ 

কে জানে কোথা হ'তে কে এসেছে, 

কেন সে মোদের সখী নিতে আসে, দেবো না ॥ 

সখীরা পথে গিয়ে দাড়া, হাতে তা*র ফুলের বাঁধন জড়াব, 

বেঁধে তায় রেখে দিব কুস্তম-বনে, 

সখীরে নিয়ে যেতে দেবো ন। ॥ 
চি পল 

১৪৭ 



দেখ এ কে এসেচে, চাও সখি চাও । 

আকুল পরাণ ওর, আখি হিল্লেলে নাচাও সখি ॥ 

তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে, 

ভাসি-ধা দানে বাঁচাও সখি ॥ 

আর কি আমি ছাড়ব তোরে 

মন দিয়ে মন নাই বা! পেলেম, 

জোর করে” রাখিব ধরে? ॥ 

শূন্য করে? জদয়-পুরী, 

মন যদি করিলে চুরি, 

তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য দয় পূর্ণ করে' 

ওগো জদয়-বনের শিকারী, 

মিছে তারে জালে ধরা, ঘে তোমারি ভিখারী 

সহশ্ববার পায়ের কাছে, 

আপনি যে জন মরে" আছে, 

নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারা ॥ 

ওগো দয়ামযী চোর, 

এত দয়া মনে তোর ॥ 

১৪৮ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

বড় দয়া করে কে আমার জড়াও মায়ার ডোর । 

বড় দয়া করে? চুরি করি লও শুন্য হৃদয় মোর ॥ 
০ 

কেন রে চাস ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে' আয়, 

এর! প্রাণের কথা বোবে না মে- হাদয়-কুস্রম দলে” যায়। 

ভেসে ভেসে গেয়ে গান 

দিতে এসেছিলি প্রাণ, 

নয়নের জল সাথে নিয়ে, চলে আয় রে চলে" আয় ॥ 

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে? যায়, 

সোহাগের হা'সটি কেন চোখের জলে মরে" যায় ॥ 

বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে কুল ফুটিল না. 
সাঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে, যায় ॥ 

মুখের পানে চেয়ে দেখ, অখিতে মিলা আঁখি, 

মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি। 

এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না, 

প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় ॥ 

_ নয়ন মেলে দেখি আমায় কাধন বেঁধেচে । 

গোপনে কে এমন করে” এ ফাদ ফেদেচে 

১৪৭ 



বসম্ত-রজনী শেষে 

বিদায় নিতে গেলেম হেসে, 

যাবার বেলায় বধু আমায় কীদিয়ে কেদেচে ॥ 
শিপ পিসি লী 

ভালবাসিলে ধদি সে ভালো না বাসে, কেন সে দেখা দিল। 
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল ॥ 

দাড়ায়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে, 
নয়ন ছুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল ॥ 

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে ॥ 

ভয় কোরো না স্খে থাক, বেশি ক্ষণ থাকৃব না ক. 

এসেচি দণ্ড ছুয়ের তরে ॥ 

দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্ব বাণী, 

না হয় যাৰ আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্ডরে ॥ 

বধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ । 

সকলি যে স্বপ্ন বলে' হতেচে বিশ্বাস ॥ 

ভুমি গগনেরি তারা, 
মন্ত্যে এলে পথহারা, 

এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরি হাস ॥ 

১৫০ 



বিবিধ-সঙ্গীত 

পুরানো সে দিনের কথা! ভুল্ব কি রে হাঁয়। 

ও সেই চে।খের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় ॥ 

আয় আরেকটিবার আর রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়, 

মোরা শ্খের ছুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায় ॥ 

মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেচি, ছুলেচি দোলায়, 

বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েচি, বকুলের তলায় ॥ | 

মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়__ 

আবার দেখা যদি হ'ল সখা, প্রাণের মাঝে আয় ॥ 

সে আসে ধারে, 

যায় লাজে ফিরে। 

রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে, 
ব্িনিঝিনি ঝিনীরে ॥ 

বিকচ নীপকুপ্জে 

নিবিড় তিমিরপুঞ্জে 

কুম্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে, 

উন্মাদ সমীরে ॥ 

১৫১ 



গান 

শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি 

অঞ্চল উড়ে চঞ্চল । 

পৃষ্পিত তৃণবীখি, 

বঙ্কৃত বনগীতি, 

কোমল-পদপল্লবতল-চুন্িত ধরণীরে, 
নিকুগ্ত কুটারে ॥ 

কাছে তার যাই ঘদি কত যেন পায় নিধি 

তবু হরবের ভাসি ফুটে ফুটে ফুটে না। 

কখনো বা মুদু হেসে আদর করিতে এসে 

সহস! সরমে বাধে মন উঠে উঠে না ॥ 

রোষের ছলনা করি, দুরে মা, চাই কিরি", 

চরণ বারণ করে? উঠে উঠে উঠে না 2 

কাতর নিশ্বাস ফেলি”, আকুল নয়ন মেলি" 

চাহি থাকে, লাজ-বাধ তবু টুটে টুটে না ॥ 
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি" আখি 

চাহি থাকে দেখি” দেখি' সাধ যেন মিটে না, 

সহসা উঠিলে জাগি» তখন কিসের লাগি 

সরমেতে মরে” গিয়ে কথা যেন ফুটে না ॥ 
শপ 

৯৫২ 



জ্াাভীল্ ভ্নজ্ীভ্ি 
- ৮ বাশ 

আগে চল্, আগে চল্, ভাই | 

পাড়ে? খাকা পিছে, মরে? গাকা মিছে, 

বেঁচে মারে কি ব। ফল ভাই । 

আগে চল্, আগে চল্ ভাত ॥ 

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়, 

দিনক্ষণ চেয়ে পাকা কিছু নয়, 

সময় সমর করে' পাজিপুগি ধরে 

সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই । 

আগে চল্, আগে চল্, ভি । 

আতাতের স্মতি, হারি এ নিতি, 

গভার ঘুমের আয়োজন, 

স্বপনের স্তখ, স্থখের ছলনা, 

মার নাহি তাহে প্রয়োজন । 

হ্ঃখ আছে কত, বিদ্ভ শত শত, 

জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 

চলিতে হইবে পুরুষের মত 

হৃদয়ে বহিযা বল, ভাই । 

আগে চল্, আগে চল্ ভাই ॥ 

১৫৩ 
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গান 

দেখ যাত্রী যায়, জয়-গান গায়, 

র।জপধে গলা'গলি, 

এ আনন্দস্বরে, কে রয়েচে ঘরে, 

কোণে করে দলাদলি । 

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়, 

মুহাবেগবান মানব- হৃদয়, 

যারা বসে? আছে তারা বড় নয়, 

ছাঁড় ছাড় মিছে ছল্ ভাই | 

আগে চল্, আগে চল্ ভাই 

পিভায়ে মে আছে তাগরে ডেকে নাও, 
নিয়ে যাও সাগে করে।, 

কেহ নাভি আসে, একা চলে? যা 

মহন্তের পথ ধরে" । 

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাদন, 

ছিড়ে চলে" যাও মোভের বাধন, 

সাধিতে হহবে প্রাণের সাধন-_ 

মিছে নয়নের জল, ভাই | 

আগে চল্, আগে চল্, ভাই 

১৫৩৪ 



জাতীয় সঙ্গীত 

চিরদিন আছি ভিখারীর মত 
জগতের পখ-পাশে, 

ধারা চলে' যায় কুপানচক্ষে চায়, 

পদধল! উডে আসে । 

ধুলিশযা! ছাড়ি” উঠ উঠ সবে, 

মানবের সাথে যোগ দিতে হবে, 

তা যদি ন! পার, চেয়ে দেখ তবে 

৪হ আছে রসাতল, ভাই । 

আাগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥ 

সপ চস কা বগি জালাল পা 

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে । 

কে আছ জাগিয় পুরবে চাহিয়া 
বল, উঠ উঠ সঘনে, গভার নিদ্রামগনে ॥ 

দেখ, তিমির রজনী যায় ওই, 

হাসে উষা নব জ্যোতিন্ময়ী, 

নব আনন্দে, নব জীবনে, 

ফুল্প কুস্থমে, মধুর পবনে, বিহগকলকুজনে 

৯৫৫ 



গান 

হের, আশার আলোকে জাগে শএুকতারা উদয়-অচল পথে 

কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে। 

চল বাই কাজে, মানব-সমাজে, 

চল বাভিরিয়া জগতের মাঝে, 

থেকো ন! মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে । 

যা লাজ বাস আলস বিলাস কৃহক মোহ ঘায়। 

এ দুর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায় । 

(ফেল জীণ চীর পর নব সাজ, 

মারম্ত কর জীবনের কাজ, 

সরল সবল মানন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ॥ 

* তবু পারিনে সপিতে প্রাণ । 

পলে পলে মরি, সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান । 

আাপনারে শুধু বড় বলে" জানি, 

করি ভাসাভাসি, করি কানাকানি, 

কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট এরাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান ॥ 

অগাধ আলাশ্যে বসি ঘরের কোণে ভারে ভ”য়ে করি রণ 

আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে, ত্র বেলা প্রাণপণ । 

আপনার দোষে পারে করি দোষী, 

আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী, 

আপন কলঙ্ক উঠেচে উচ্ভ্রসি, রাখিবার নাই স্থান । 
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কথার বীধুনী কীদ্নীর পালা চোখে নাই কারো নীর, 
গাবেদন আসার নিবেদানর গালা বছে' বে নত শির। 

কাদিয়ে £সাহাগ ছি ছি একি লাজ, 
জগতের মাঝে ভিখারার সাজ, 

আপনি করিনে মাপনার কাজ, পরের পরে অভিমান । 
আপনি নামা কলঙ্ক-পপরা, যেও না পরের দ্বার; 

পরের পায়ে ধরে' মান ভিক্ষা করা, সকল ভিক্ষার ছাঁর। 
দাও দাও বলে" পরের পিছু পিছু 
সদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু, 

মান পেতে চাঞ্ প্রাণ পেতে চাঞ্ প্রাণ আগে কর দান ॥ 

স্পা সপ পপ 

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্, 

জগতজনের আবণ জুড়াক্, 
ভিম।দিপাষাণ কেঁদে গলে যাক্, 

মুখ তুলে আজি চাহ রে। 
দাড়া দেখি তোরা আন্মপর ভূলি", 
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি, 
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি 

নির্ভয়ে আজি গাহ রে ॥ 
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বিশ কোটি কণ্টে মা বলে” ডাকিলে, 

রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে, 

বিশ কোট ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, 

দশদিক্ স্তখে হাসিবে ॥ 

সেদিন প্রভাতে নৃতন তপন, 

নৃতন জীবন করিবে বপন, 

এ নহে কাভিনী, এ নহে সপন, 

আসিবে সেদিন আসিবে ॥ 

আপনার মায়ে মা বলে” ডাকিলে, 

আপনার ভায়ে জদয়ে রাখিলে, 

সব পাপতাপ দূরে যায় চলে, 

পুণা প্রেমের বাতাসে । 

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ববদ, 

নাথাকে কলহ না থাকে বিবাদ, 

ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ, 

বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥ 

পালা সর পপি 

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে । 

ঘরের হয়ে পরের মতন 

ভাই ছেড়ে ভাই করদন থাকে 
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প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 

আয় বলে” ওই ডেকেচে কে, 

গভীর স্বরে উদাস করে, 

আর কে কারে ধরে' রাখে ॥ 

যেথায় থাকি যে ঘেখানে 

বাধন আছে প্রাণে প্রাণে, 

প্রাণের টানে টেনে আনে, 

প্রাণের বেদন জাননা কে। 

মান অপমান গেচে ঘুচে, 

নয়নের জল গেচে মুছে, 

নবীন আশে হৃদয় ভাসে 

ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥ 

কত দিনের সাধন ফলে 

মিলেচি আজ দলে দলে, 

ঘরের ছেলে সবাই মিলে 

দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥ 
শি ওত পপি লাশ পাপা 

জননীর দ্বারে আজি ওই 

শুন গো শঙ্খ বাজে 

থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, 

মগন মিথা কাজে । 
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অথ্থা ভরিয়া আনি, 

ধর গো পুজার থালি, 

বতন-গ্রাদীপখানি 

যতনে আন গো ভ্বালি, 

ভরি লয়ে দুই পাণি 

বহি আন ফুল-ডালি, 

মা'র আহ্বান-বাণী 
রটাও ভুবন মাঝে। 

জননীর দরে আজি ওই 

শন গো শছ বাজে! 

আজি প্রসন্ন পরনে 

ননান জীবন ছুটিতে । 

আজি প্রফুল্ল কুন্মে 

নব সুগন্ধ ছুটিছে | 
আজি উজ্জ্বল ভালে 

0তোল উন্নত মাথা, 

নব সঙ্গাত-তালে 

গাও্ড গম্ভীর গাথা, 

পর মালা কপালে 

নবপল্লব-গাথা, 
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শুভ স্রন্দর কালে 

সাজ সাজ নব সাজে । 

জননীর দ্বারে আজি ওই 

শুন গো শঙ্খ বাজে ॥ 

হে ভারত, আজি নবীন বষে, 

পন এ কবির গান ।-- 

তোমার চরণে নবীন হে 

এনেচি পূজার দান । 

এনেচি মোদের দেহের শকতি, 

এনেচি মোদের মনের ভকতি, 

এনেচি মোদের ধন্মের মতি, 

এনেচি মোদের প্রাণ। 

এনেচি মোদের শ্রেষ্ঠ অঘ্য 

তোমারে করিতে দান ॥ 

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, 

অন্ন নাহিক জুটে। 

যা আছে মোদের এনেচি সাজায়ে 

নবীন পর্ণপুটে । 

১৯৬১ 
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সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন, 

দীনের এ পুজা, দীন আয়োজন, 

চিরদারিদ্াা করিব মোচন, 

চরণের ধলা লুটে । 

স্বরছুলভ তোমার গ্রসাদ 

লইব পণপুটে ॥ 

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, 

তুমি প্রাণের শ্ডিয় । 

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব, 

তোমারি উত্তরীয় ॥ 

দোন্যের মাঝে আছে তব পন, 

মৌনের মাঝে রয়েচে গোপন 

তোমার মন্ত্র ভাগ্রিবচন, 

তাই আমাদের দিয়ো । 

পরের সঙ্ভা ফেলিয়া পরিব, 

তোমার উন্তরীঘ় ॥ 

দাও আমাদের অভযমন্জ্র, 

অশোকমন্ত্র তব । 

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্রঃ 

দাও গো জীবন নব । 

যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 

যে জীবন ছিল তব রাজাসনে, 
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মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে 

চিত্ত ভরিয়! ল্ব। 

মত্যতরণ শঙ্কাহরণ 

দাও সে মন্ত্র তব ॥ 

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু, 
তব শুভ আশীর্ববাদ, 

তোমার অভয়, 

তোমার জিত অমৃত বাণী, 

তোমার স্থির অমর আশা ॥ 

আনির্ববাণ ধন্ম-আলে। 

সবার উদ্ধে ভালো ভালো, 

সঙ্গটে ঢুদ্দিনে হে, 

রাখ তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে ॥ 

বক্ষে বাঁধি দাও তা"র, 

বন্ম তব নিবিদার, 

নিঃশঙ্ষে যেন সঞ্চরে নিভীক | 

পাপের নিরখি জয়, 

নিষ্ঠা তবুও রয়, 
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে 

শপ? পিউ 
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নব বসরে করিলাম পণ, 

ল”ব স্বদেশের দীক্ষা ; 
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, 

হে ভারত ল"্ব শিক্ষা ॥ 

পরের ভূষণ পরের বসন 

তেয়াগিব আজ পরের অশন, 

যদি হই দীন, না হইব হীন, 

ছাঁড়িব পরের ভিক্ষা । 

নব বসরে করিলাম পণ, 

লব স্বদেশের দীক্ষা ॥ 

না থাকে প্রাসাদ আছে ত কুটার 

কল্যাণে স্থপবিত্র। 

না থাকে নগর, আছে তব বন 

ফলে ফুলে স্বিচিত্র । 

তোমা হ'তে বত দুরে গেচি সরে; 

তোমারে দেখেচি তত ছোট করে; 

কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ, 

তুমি পুরাতন মিত্র । 

হে তাপস, তব পর্ণকুটীর 
কল্যাণে শ্বপবিত্র ॥ 
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পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে 

দিয়েচি পেয়েচি লজ্জা । 

তোমারে ভুলিতে ফিরায়েচি মুখ, 
পরেচি পরের সজ্জা | 

কিছু নাহি গণি” কিছু নাহি কি; 

জপিচ মন্ত্র অন্তরে রহি» 

তব সনাতন ধ্যানের আসন 

মোদের অস্থিমজ্জা । 

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে 

দিয়েচি পেয়েচি লঙ্ভা ॥ 

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ, 

লইব তোমার দীক্ষা | 
তব পদতলে বসিয়া বিরলে 

শিখিব তোমার শিক্ষা । 

তামার ধন্ম, তোমার কন্ম, 

তব মন্ত্রের গভীর মন্ম্ 

লইব তুলিয়া! সকল ভুলিয়া, 

ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা । 

তব গৌরবে গরৰ মানিব, 

লইব তোমার দীক্ষা ॥ 

পপ 
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সার্থক জনম আমার, 

জন্মেচি এই দেশে। 

সার্থক জনম মা গো, 

তোমায় ভালবেসে ॥ 

জানিনে তোর ধন রতন, 

আছে কি না রাণীর মতন, 

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় 

তোমার ছায়ায় এসে ॥ 

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল 
গন্দে এমন করে আকুল, 

কোন গগনে ওঠেরে চাদ 

এমন হাসি হেসে। 

আঁখি মেলে তোমার আলো 

প্রথম আমার চোখ জ্রড়ালো, 

এ আলোতেই নয়ন রেখে 

মুদব নয়ন শেষে ॥ 

18 আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, 

তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥ 

বল্ব, “জননীকে কে দিবি দান, 

কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি গ্রাণ ।৮-_ 

তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে ॥ 
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(তোমার নামে প্রাণের সকল স্তর, 

উঠবে আপনি বেজে স্তৃধা-মধুর-_ 
মোদের হাদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে। 

বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে, 

এনে দেবো সবার পুজা কুড়ায়ে, 

তোমার সন্তানেরি দান ভারে ভারে ॥ 

পিএসসি 

আমার সোন।র বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি । 

চিরদিন তোমার আক।শ, তোমার বাতাস, 

আমার প্রাণে বাজার বাশি ॥ 

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে 

শ্রাণে পাগল করে, ( মরি হার হায় রে )-- 

ও মা, অস্রাণে তোর ভর! ক্ষেতে, 

কি দেখেচি মধুর হাসি ॥ 

কি শোভা কি ছায়া গো, 

কি স্নেহ কি মায়া গো, 

কি জাঁচল বিছায়েচ বটের মূলে, 

নদীর কূলে কুলে। 

১৯৬৭ 
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মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে 
লাগে স্থধার মত, ( মরি হায় হায় রে )-- 

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, 

আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 

তোমার এই খেলাঘরে 

শিশুকাল কাটিল রে, 
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি 

ধন্য জীবন মানি । 

দিন ফুরালে সন্ধাকালে 

কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, ( মরি ভায় ভায় রে )-- 

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, 

তোমার কোলে ছুটে আসি ॥ 

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, 

পারে যাবার খেয়াঘাটে, 

সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা 

তোমার পল্লীবাটে,__ 

তোমার ধানে-ভর! আউিনাতে 

জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)-_ 
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই, 

তোম|র রাখাল তোমার চাষী ॥ 

১৬৮ 
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ও মা, তোর চরণেতে, 

দিলেম এই মাথা পেতে, 

দ্রেগো তোর পায়ের ধূলা, সে যে গামার 

মাথার মাণিক হবে । 

ও মা, গরীবের ধন বা আছে তাউ 

দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে )-- 

মামি পরের ঘরে কিনব না তোর 

ভূষণ বলে” গলার ফাঁসি । 

ও আমার দেশের মাটি, 

তোমার পরে ঠেকাই মাথা । 

তোমাতে বিশ্বময়ীর, 

( তোমাতে বিশ্বমায়ের ) 

আঁচল পাতা ॥ 

তুমি মিশেচ মোর দেহের সনে, 

তুমি মিলেচ মোর প্রাণে মনে, 

তোমার এ শ্টামলবরণ কোমলমুগ্তি 

মন্মে গাথা ॥ 

১৬৭৯ 
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তুমি 

তুমি 

তুমি যে 

তোমার কোলে জনম আমার, 

মরণ তোমার বুকে ; 

তোমার পরেই খেলা আমার, 

দুঃখে স্থখে । 

অন্ন মুখে তুলে দিলে, 

শীতল জলে জুড়াইলে, 

সকল-সহ1 সকল-বহা 

মাতার মাতা ॥ 

অনেক তোমার খেয়েচি গো, 

অনেক নিয়োচি মা, 

জানিনে ষেকিবা তোমায় 

দিয়েচি মা। 

জনম গেল মিছে কাজে, 

কাটান দিন ঘরের মাঝে, 

বুথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাত৷ 

শপ সজনী 

বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি, 

বারে বারে হেলিস্নে, ভাই। 

শুধু তুই ভেবে ভেবেই 
হাতের লক্মমী ঠেলিস্নে, ভাই ॥ 
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একটা কিছু করেনে ঠিক, 
ভেসে ফেরা মরার অধিক, 

বারেক এদিক বারেক ও-দিক্ 

এ খেল। আর খেলিস্নে, ভাই । 

মেলে কি ন। মেলে রতন, 

করতে তবু হবে যতন, 

না যদি হয় মনের মতন, 

চোখের জলটা৷ ফেলিস্নে, ভাই 

ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, 

করিস্নে আর হেলাকফেলা, 

পেরিয়ে খন যাবে বেলা 

তখন আঁখি মেলিস্নে, ভাই ॥ 

আমি ভয় করব না, ভয় করব না। 

ছু-বেলা মরার আগে 

মরব না, ভাই, মরব না ॥ 

তরীখানা বাইতে গেলে 

মাঝে মাঝে তুফান মেলে ; 
তাই বলে” হাল ছেড়ে দিয়ে 

কান্নাকাটি ধরব না ॥ 

১৭৯ 
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শক্ত যা তাই সাধৃতে হবে, 

মাথা তুলে রইব ভবে, 

সহজ পথে চল্ব ভেবে 

পাকের পরে পড়ব না ॥ 

ধন্ম আমার মাথায় রেখে 

চল্ব সিধে রাস্তা দেখে, 

বিপদ যদি এসে পড়ে 

ঘরের কোণে সরব না ॥ 

নিশিদিন ভরসা রাখিস্, 

গ্রে মন হবেই হবে। 

যদ্দি পণ করে” থাকিস 

সে পণ তোমার র'বেই রবে ॥ 

ওরে মন হবেই হবে । 

পাষাণ সমান আছে পড়ে, 

প্রাণ পেয়ে সে উঠ্্বে ওরে, 

আছে যারা বোবার মতন, 

তারাও কথা কবেই কবে । 

ওরে মন হবেই হবে ॥ 
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সময় হোলো, সময় হোলো, 

যে যর আপন বোঝা তোলো ; 

ঢুঃখ যদি মাথায় ধরিস্ 

সে দুঃখ তোর সবেই সবে 

ওরে মন হবেই হবে ॥ 

ঘণ্টা যখন উঠৃবে বেজে 

দেখবি সবাই আস্বে সেজে ; 

এক-সাথে সব যাত্রী যত 

একই রাস্তা লবেই লবে। 

ওরে মন হবেই হবে ॥ 

এবার তোর মর গাডে বান এসেছে, 

জয় মা বলে; ভাসা তরী ॥ 

ওরে রে ওরে মাঝি. কোথায় মাঝি, 

প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি ; 

তোরা. সবাই মিলে বৈঠা নে রে, 

খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥ 

দিনে দিনে বাড়ল দেনা, 

ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা, 

হাতে নাইরে কড়া কড়ি। 

১৭৩ 



ঘাটে কাধা দিন গেল রে, 

মুখ দেখাবি কেমন করে”, 

ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে? 

যা হয় হবে বাচি মতি 

পিপি 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

তবে একুলা চল রে। 

একুলা চল একুলা চল, 

এক্লা চল রে ॥ 

যদি কেউ কথা না কয়-- 

€( ওরে ওরে ও অভাগা 1) 

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, 

সবাই করে ভয়-_ 

তবে পরাণ খুলে, 

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, 
এক্লা বল রে ॥ 

যদি সবাই ফিরে যায় 

(ওরে ওরে ও অভাগা !) 

১৭৪ 
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যদি গহন পথে যাবার কালে 

কেউ ফিরে না চায়__ 

তবে পথের কাটা 

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে 
একলা দল রে ॥ 

যদি আলে! না ধরে-_ 

( ওরে ওরে ও অভাগা !) 

যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে 

দুয়ার দেয় ঘরে__ 

তবে বডানলে 

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে 

একলা জ্বল রে ॥ 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, 

তবে একুল! চল রে ॥ 

একলা চল, একুল! চল, 

একলা চল রে॥ 
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আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে 

কখন আপনি 

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 

হলে জননা? 

ওগো মা 

তোমায় দেখে আখি না ফিরে। 

(তামার দুয়ার আজি খুলে গেচে 

সোনার মন্দিরে ॥ 

ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, 

বা হাত করে শঙ্কাহরণ, 

ছুই নয়নে স্লেভের হাসি, 

ললাট-নের আগুন-বরণ | 

ওগো মা 

তোমার কি মুরতি আজি দেখিরে ! 

তোমার ছুয়ার আজি খুলে গেচে 

সোনার মন্দিরে ॥ 

তোমার মুক্তকেশের পুপ্জ মেঘে 

লুকায় অশনি, 

তোমার আচল ঝলে আকাশতলে, 

রৌদ্র-বসনীা । 
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ওগো মা 

তোমায় দেখে দেখে সখি না ফিরে। 

[তোমার হুয়ার আজি খুলে গেচে 

(সানার মন্দিরে ॥ 

যখন অনাদরে চাইনি মুখে, 

ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা 

আছে ভাউনরে একুলা পড়ে”, 

দুখের বুঝি নাইকো সামা 

কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, 

কাথা সে তোর মলিন হাসি 

আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল, 

এ চরণের দাপ্তিরাশি | 

আজি দুখের রাতে স্থখের আোতে, 

ভাসাও ধরণী । 

তোমার অভয় বাজে হৃদয়ম।বে, 

হৃদয়-হুরণী। 

ওগো মা 

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। 

তোমার ছুয়ার আজি খুলে গেচে 

সোনার মন্দিরে ॥ 

১৭৭ 
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যে তোমায় ছাড়ে ছাড়,ক, 

আমি তোমায় ছাড়ব না, মা। 

আমি তোমার চরণ করব শরণ, 

আর কারো ধার ধার্ব না, মা 

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, 

হৃদয়ে তোর রতনরাশি, 

জানি গো তোর মুলা জানি, 
পরের আদর কাড়ব না, মা 

আমি তোমায় ছাড়ব না, মা ॥ 

মানের আশে দেশ বিদেশে, 

যে মরে সে মরুক্ ঘুরে, 

তোমার ছেড়া কাথা আছে পাতা 

ভুল্তে সে ষে পারব না, মা। 

আমি তোমায় ছাড়ব না, মা ॥ 

ধনে মানে লোকের টানে, 

ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়-_ 
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে, 

কারো কাছে হারব না, মা। 

আমি তোমায় ছাড়ব না, মা ॥ 

১৭৮ 
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যে তোরে পাগল বলে, 
তা'রে তুই বলিস্্নে কিছু। 

আজকে তোরে কেমন ভেবে 
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে, 

কাল সে প্রাতে মালা ভাতে 

আস্বে রে তোর পিছুপিছু । 
আজকে আপন মানের ভরে 

থাক্ সে বসে” গদির পরে, 

কাল্্কে প্রেমে আস্বে নেমে, 
করবে সে তা*র মাথা নীচু ॥ 

লিপ পি আপা 

ওরে তোরা 

নেই বা কথা বল্লি। 

দাড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে, 

নেই জাগালি পল্লী ॥ 

মরিস্ মিথ্যে বকে'ঝকে, 

দেখে কেবল হাসে লোকে, 

নিয়ে আপন মনের আগুন, 

মনে মনেই জল্লি-_ 

নেই জাগালি পল্লী ॥ 
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আন্তরে তোর আছে কি যে 

নেই রটালি নিজে নিজে, 

না হয়, বাগ্ভগুলো বন্ধ রেখে 

চুপচাপেই চলি 

নেই জাগালি পল্লী ॥ 

কাজ থাকে ত করগে না কাজ, 

লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ, 

ওরে, কে যে তোরে কি বলেছে, 

নেই বা তাতে টল্লি-_ 

নেই জাগালি পল্লী ॥ 

যদি তোর ভাবনা থাকে, 

ফিরে যা না 

তবে তুই ফিরে যানা। 

যদি তোর ভয় থাকে ত 

করি শানা ॥ 

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে, 

ভুল্বি যে পথ পায়ে পায়ে, 

বদি তোর হাত কাপে ত নিবিয়ে আলো, 

সবায় করবি কাণা ॥ 
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যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন, 

কারস্ ভারা বোঝা আপন, 

সইতে কভু পারবি নেরে 

বিষম পথের টানা ॥ 

যদি তোর আপন ভতে অকারণে 

শখ সদা না জাগে মনে, 

তবে কেবল, তর্ক করে? সকল কথা 

কর্ণিন নানা খানা ॥ 

গৈ ৮ এ স্ টে 

শস্পপী পপ ০ 

আপনি অবশ হলি, তবে 

বল দিবি তুই কা"রে। 

উঠে দাড়া উঠে দীড়া, 

ভেঙে পড়িস্ না রে ॥ 

করিস্নে লাজ, করিস্নে ভয়, 

আপনাকে তুই করেগনে জয়, 

সবাই তখন সাড়া দেবে 

ডাক দিবি তুই যারে ॥ 

বাহির যদি হ'লি পথে 

ফিরিস্নে আর কোনো-মতে, 

থেকে থেকে পিছন পানে 

চাস্নে বারে বারে। 

১৮১ 



গান 

নেই যে রে ভয় ব্রিভুবনে, 
ভয় শুধু তোমার নিজের মনে, 

অভয় চরণ শরণ করে' 

বাহির হয়ে যা'রে ॥ 

জোনাকি, 

কি স্থখে এ ডান! দুটি মেলেচ ! 

এই আধার সাঞঝে বনের মাঝে 

উল্লাসে প্রাণ ঢেলেচ। 

তুমি নও ত সুধ্য, নও ত চন্দ্র, 

তাই বলেই কি কম আনন্দ? 

তুমি আপন জাবন পুণ করে; 

আপন হগালো ভ্রেলেচ ॥ 

তোমার ঘা আছে, তা তোমার আছে, 

তুমি নও গো খণা কারো কাছে, 

তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে 

তারি আদেশ পেলেচ ॥ 

তুমি আধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, 
তুমি ছোট হঃয়ে নও গে! ছোট, 

জগতে যেথায় ষধত আলো, সবায় 

আপন করে" ফেলেচ ॥ 

পস্সিটি 

১৮২ 
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মা কি তুই পরের দ্বারে 

পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে? 

তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, 

ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥ 

করেচি মাথা নীচ, 

চলেচি যাহ।র পিছু 

যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে-- 

তবু কি এমনি করে” ফিরব ওরে, 

আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥ 

কিছু মোর নেই ক্ষমতা, 

সে যে ঘোর মিগো কথা, 

এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে__ 

আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি, 

চরণে তোর দেবো মেলে ॥ 

নেব গো মেগে পেতে 

যা আছে তোর ঘরেতে, 

দে গো তোর আচল পেতে চিরকেলে-_ 

আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, 

সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥ 

১৮৩ 
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তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, 

তা বলে” ভাবনা করা চল্বে না 

তোর আশালতা পড়বে ভিড়ে, 

হয় ত রে ফল ফল্বে নী 

তা বলে' ভাবনা করা চল্বে না॥ 

আস্বে পথে আধার নেমে, 

তাই বলেই কি রইবি থেমে, 

ও তই বারে বারে জ্বাল্বি বাতি, 

হয় ত বাতি ভ্রল্বে না 

তা বলে” ভাবনা কর৷ চল্বে না ॥ 

্টনে তোমার মুখের বাণা 

আস্বে ঘিরে বনের প্রাণী, 
তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে 

পাষাণ ভিয়া গল্বে না-- 

তা বলে ভাবনা করা চল্বে না ॥ 

বদ্ধ ছুয়ার দেখলি বলে 

অম্নি কি তৃুহ আস্বি চলে”, 

তোরে বারে বারে গেল্্তে হবে 

হয়ত ছুয়ার উল্বে না 

তা বলে” ভাবনা করা চল্বে না ॥ 

১৮ 
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চিছি, চোখের জলে 

ভেজাস্নে মার মাটি । 

এবার কঠিন ভয়ে থাক না ওরে 

বক্ষ-ঢুয়ার আটি”__ 

জোরে বক্ষ-ঢুয়ার আঁটি? । 

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে 

দিস্নেরে ভাই, পাথেই ঢেলে, 

মিথ্যে অকাজে | 

ওরে নিয়ে তারে চল্বি পারে 

পরলে ও 6তার জলের ধারা 

ঘরে পরে হাস্বে যারা, 

তা*র! চারদিকে 

তাদের দ্বারেই গিয়ে কানন জুডিস্, 
যায় নাকি বুক ফাটি'__ 

লাজে যায় নাকি বুক ফাটি ॥ 

দিনের বেলায় জগত-মাঝে 

সবাই যখন চল্্চে কাজে, 

আপন গরবে-_ 

১৮৫ 
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তোরা পথের ধারে বাথা নিযে 

করিস্ খাঁটার্ধীটি-_ 

কেবল করিস্ খাঁটার্ধাটি ॥ 

সির 

, ঘরে মুখ মলিন (দখে গলিস্নে--ওরে ভাই, 

বাইরে মুখ আধার দেখে টলিস্নে-__-ওরে ভাই ॥ 

যা তোমার আছে মনে 

সাধো তাই পরাণপণে, 

শুধু তাই দশ জনারে 

বলিস্নে_-ওরে ভাই ॥ 

একই পথ আছে ওরে, 

চল সেই রাস্তা ধরে, 

যে আসে তারি পিছে 

চলিস্নে--ওরে ভাই ॥ 

থাক না আপন কাজে, 

যা খুসি বলুক না যে, 

তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় 

জ্বলিস্নে--ওরে ভাই ॥ 

পা কহরারাররাারররারারারারারিটি 

১৮৬ 



বাংলার মাটি 

বাংলার বায়ু 

পুণ্য হউক 

পুণ্য হউক 

বাংলার ঘর 

বাংলার বন 

পুর্ণ হউক 

পূর্ণ হউক 
বাঙালীর পণ 

বাঙালীর কাজ 

সতা হউক 

সত্য হউক 

বাঙালীর প্রাণ 

জাতীয় সঙ্গীত 

বাংলার জল 

বাংলার ফল 

পুণ্য হউক 

হে ভগবান ॥ 

বাংলার হাট 

বাংলার মাঠ 

পুর্ণ হউক 

হে ভগবান ॥ 

বাঙালীর আশা 

বাঁডালীর ভাষা 

সত্য হউক 

হে ভগবান ॥ 

বাঙালীর মন 

বঙালীর ঘরে ধত ভাই বোন, 

এক হউক 

এক হউক 

এক হউক 

হে ভগবান ॥ 





ল্ম্র্ন ভলঙ্ীভি 





হান 

টা টি 

হবস্্ন তলত্দীভ্ড 

২ এই অক শন 

আমারে তুমি কিসের ছলে 

পাঠাবে দুরে 

আবার আমি চরণতলে 

আসিব ঘুরে ॥ 

সোহাগ করে? করিছ হেলা, 

টানিবে বলে দিতেছ ঠেলা, 

হে রাজা তব কেমন খেল৷ 

রাজ্য জুড়ে ॥ 

৯০১১ 
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আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে | 

তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ॥ 

হৃদয়-দেবতা রয়েচ প্র(ণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে, 

পাপের চিন্তা মরে যেন দি? দুঃসভ লাজে ; 

সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান, 

সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে । 

নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কন্মে সকল মননে, 

সকল হৃদয়তগ্্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥ 

তোমারি নামে নয়ন মোঁলনু পুণা প্রভাতে 'আজি, 

(তামারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি | 

তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখ।, 

তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বাণা বাজি? । 

তোমারি নামে পূর্বব-তোরণে খুলিল সিংহদ্বার, 

বাহিরিল রবি নবান আলোকে দাপ্ত মুকুট মাজি । 

তোমারি নামে জাবন-সাঁগরে জাগিল লহরী-লালা, 

তোমারি নামে নিখিল ভূবন বাহিরে আমিল সাজি, 

১০১৯ 
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নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে 

রয়েচ নয়নে নয়নে । 

হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, 

হৃদয়ে রয়েচ গোপনে । 

বাসনার বশে মণ অবিরত, 

ধার দশদিশে পাগলের মত, 

স্থির আখি তুমি মরমে সতত, 

জাগিছ শযনে সপনে। 

সবই ছেড়েচে নাই যার কেহ, 

তুমি আছ তা"র, আছে তব স্নেহ, 
নিরাশ্রায় জন, পথ যার গে, 

সে-ও আছে তব ভবনে । 

তুমি চাড়া কেহ সাথা নাহি আর, 

সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, 
কাল-পারাবার করিতে পার, 

কেহ নাহি জানে কেমনে । 

জনি শুধু তুমি আচ্চ তাই আছি, 

তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি, 

যত পাই তোমায় আরো তত বাচি, 

যত জানি তত জানি নে। 

১৯৩ 

৯ 



ন্ 

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর 

লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর, 

তুমি আর আমি, মাঝে কেভ নাই, 

[কানে বাধা নাভ ভুবনে ॥ 

আ।মি সংসারে মন দিয়েছিন্ু, মি 

আসাপনি সে মন নিয়েচ | 

সামি স্তখ বলে” ভখ চেয়েছিন্ু, তুমি 

ছুখ বলে” সখ দিয়েচ | 

দয় যাহার শতখানে ছিল, 

শত স্বার্থের সাধনে : 

তাহারে কেমনে বুড়ায়ে আনিলে, 

নাধিলে ভভ্তি-বাধনে ॥ 

সখ আখ করে? ছার ছারে মোবে 

কত দিকে কত খোজালে : 

তুমি যে আমার কত আপনার, 

এবার সে কথা বেঝালে ॥ 

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে 

(কণা নিয়ে যায় কাহারে । 

সহসা দেখিন্ নয়ন মেলিয়ে, 

এনেচ তে।মারি দুয়ারে ॥ 



ধন্ম সঙ্গীত 

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, 

ছিলাম নিদ্রামগন | 

সংসার মোরে মহামোহাযোরে 

চিল সদ| ঘিরে সঘন ॥ 

আপনার হাতে দিবে যে লেদনা, 

ভাসাবে নয়ন-জীলে ; 

কে জানিত হবে আমার এমন 

প্ঠভ দন শুভ লগন | 

জানি না কখন করুণা-অক্রণ 

উঠিল উদয়াচলে 

দেখিতে দেখিতে কিরাণ পূরিল 

আমার জদয়-গগন ॥ 

তোমার অগ্ভুতসাগর হতে 

বন্যা আসিল কবে : 

হদ্রয়ে বাভিবে যত নাঁধ ছিল 

কখন হহল ভগন ॥ 

স্মবাতাস তমি আপনি দিয়েচ, 

পরাণে দিয়েচ আশা ; 

আমার জীবনতরণী হইবে 

তোমার চরণে মগন ॥ 

পি পা স্পা 



গান 

হৃদয়শশী হ্ৃদিগগনে 

উদ্দিল মঙ্গল লগনে, 

নিখিল স্ন্দর ভ্রবনে 
এ কি এ মহা মধুরিমা ৃ 

ড্রবিল কে।গা ছুখ সুখ রে, 

অপার শান্তির সাগরে, 

বাঁতিরে অন্তরে জাগেরে 

স্ঠধুউ স্ধা-পুরণিমা | 
গভীর সঙ্গীত ছ্যলোকে, 

ধবনিছে গম্ভীর পুলকে, 
গগন-অঙ্গন-আলোকে 

উদার দীপ্ত-দীপ্তিমা । 

চিভমাঝে কোন যন্ত্রে, 
কি গান মধুময় মন্ত্রে 

বাজে রে অপরূপ তন্ধে, 

প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥ 

"মারা সত্যের পরে মন 

আজি করিব সমর্পণ, 

জয় জয় সতোর জয়। 

১০৬ 



মোরা 

যদি 
নব 

যদি 

তবু 
যদি 

মোরা 

আজি 

মোরা 

বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য. 

খুঁজিব সত্য ধন। 
জয় জয় সত্যের জয় 

দ্রঃখে দহিতে হয় 

মিথ্য। চিন্তা নয় । 

দৈন্য বহিতে হয়, 

মিথ্যা কম্ম নয়। 

দণ্ড সহিতে হয়, 

মিথা বাকা নয়. 

জয় জয় সতোর জয় 

মঙ্গল কাজে প্রাণ 

করিব সকলে দান, 

জয় জয় মঙ্গলময় । 

লভিব পণ্য, শোভিব পুণ্যে 

গাহিব পুণা গান। 

জয় জয় মঙ্গলময় ॥ 

দুঃখে দহিতে হয় 

অশুভ চিন্তা নয়। 

দৈন্য বহিতে হয়, 

অশুভ কন্ধম নয়। 

১৯৭ 



গান 

(সেই 

আজি 

মোরা 

মোবা 

আজি 

দণ্ড সহিতে হয়, 

অশুভ বাকা নয়, 

জয় জয় মঙ্গলময় 

অভয় ব্রচ্মনাম 

মোরা সবে লইলাম-_ 

যিনি সকল ভয়ের ভয় । 

করিব না শোক. ষা হবার হোক্ 
চলিব ব্রহ্ধধাম, 

জয় জয় বঙ্গের জয় ॥ 

হঃখে দহিতে হয়, 
নাভি ভয় নাহি ভয় । 

দৈন্য বহিতে হয়, 

নাহি ভয় নাহি ভয় । 

মুতা নিকট ভয়, 

নাহি ভয় নাহি ভয়। 

জব ভায় ব্ন্দোর জয় ॥ 

আনন্দমাঝে মন, 

করিব বিসমভন, 
জয় জয় আনন্দময় 

৯০১৮৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

সকল দৃশ্যে সকল বিশে 

আনন্দ-নিকেতন। 
জয় জয় আনন্দময় ॥ 

আনন্দ চিত্ত-মাঝে, 

আনন্দ সর্ববকাজে, 

আনন্দ সর্ববকালে, 

2ঃখে বিপদজালে, 

আনন্দ সর্ববলোকে, 

মৃত্যু বিরহে শোকে, 

জয় জয় আানন্দময় ॥ 

বল দাঁও মোরে বল দাও, 

প্রাণে দাও মোর শকতি 

সকল হৃদয় লুটায়ে 

তোমারে করিতে প্রণতি ॥ 

সরল স্বপথে ভ্রমিতে, 

সব অপকার ক্ষমিতে, 

সকল গর্বৰ দমিতে, 

খর্বব করিতে কুমতি ॥ 

১০৭ 



গান 

জদয়ে তোমারে বুঝিতে, 

জীবনে তোমারে পূজিতে, 

তোমার মাঝারে খুংক্িতে 
চিত্তের চিরবসতি ॥ 

তব কাজ শিরে বহিতে, 

সংসার-তাপ সহিতে, 

ভবকোলাহলে রহিতে, 

নীরবে করিতে ভকতি 

ঢতোমার বিশ্মভবিতে 

তব প্রেমরূপ লভিতে, 

হাহ তারা শশী রবিতে 

হেরিতে তোমার আরতি 

বচন মনের অতীতে, 

ডুবিতে তোমার জ্যোতি 

সুখে ছুখে লাভে ক্ষতিতে 

স্টনিতে তোমার ভারতী 

পি সালা 

শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল, 

শান্ত ভরে ওরে দান। 

হের চিদন্যরে মঙ্গলে স্ুন্দরে 

সর্বব চরাচর লীন । 

শি 
স্. ৩ 



ধন্ম সঙ্গীত 

শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্তান্দিত 

শুন্যতলে উলে জয়সঙ্গীত, 

হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত, 

নন্দিত নিতা নবান । 

নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, 

নাহি দুঃখ সুখ তাপ; 

নিম্মল নিল নির্ভর অক্ষয়, 

নাহি জরাজ্বর পাপ। 

চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন, 

প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরপ্জন, 

শান্তি নিরাময়, কান্তি স্বনন্দন, 

সান্ত্ুন অন্তবিভীন ॥ 
পারা তা এ ৯ পা 

বে কেহ মোরে দিয়েচ স্থখ 

দিয়েচ তারি পরিচয়, 

সবারে আমি নমি 

যে কেহ মোরে দিয়েচ দুখ 

দিয়েচ তারি পরিচয়, 

সবারে আমি নমি 

ঞ 

১০৯ 
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যে কেহ মোরে বেসেচ ভালে 

জ্বেলেচ ঘরে তাহারি আলো, 

তাহারি মাঝে সবারি আজি 

পেয়েচি আমি পরিচয়, 

সবারে আমি নমি ॥ 
বা কিছু কাছে এসেচে, আছে, 

এনেচে তারে প্রাণে, 

সবারে আমি নমি | 

যা কিছু দুরে গিয়েচে ছেড়ে, 
[টনেচে তারি পানে, 

সবারে আমি নমি । 

জানি বা আমি নাহি বাঁ জানি, 
মানি বা আমি নাভি বাঁ মানি, 

নয়ন মেলি নিখিলে আমি 

পেয়েচি তারি পরিচয়, 

সবারে আমি নমি ॥ 

গরব মম হরেচ প্রভূ দিয়েচ বহু লাজ। 
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিৰ আমি আজ 

তোমারে আমি পেয়েচি বলি 

মনে মনে যে মনেরে ছলি, 

২০৭, 



ধন্ম সঙ্গীত 

পড়িনু ধরা, সংসারেতে 

করিতে তব কাজ-_ 

কেমনে মুখ সমুখে তব 

তুলিব আমি আজ ॥ 

জানিনে নাথ, আমার ঘরে 

ঠাই কোথা যে তোমারি তরে, 

নিজেরে তব চরণপরে 

সঁপিনি রাজরাঁজ । 

তোমারে চেয়ে দিবস যামী 

(তোমারি পানে তাকাই আমি, 

(তোমারে চোখে দেখিন স্বামী 

তব মহিমা মাঝ, 

কেমনে মুখ সমুখে তব 

তুলিৰ আমি আজ ॥ 

শক 

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। 

সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 

শুধু আপনার মনে নয়, 
আপন ঘরের কোণে নয়, 

১০৩ 



গান 

শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ; 

(তোমার মহিমা যেথা উজ্দ্রল রহে 
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে। 
ঠ্যলোকে ভলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে 

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে। 

সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥ 

কেবলি তোমার স্তবে নয়, 

সুধু সঙ্গাতরবে নয়, 

ধু নিশ্ভনে ধানের আসনে নাভে : 

তব সংস।র যেগা জাঠীত রূভে, 

কন্মে সেণায় তোমারে সীকার করিব হে। 

প্রিয়ে অপ্পরিয়ে তোমারে হদয়ে বরিব হে ॥ 

জানি না বলিয়া তোমারে সীকার করিব ভে, 

ক্রানি বালে” নাগ, তোমারে জদয়ে বরিব ভে. 

শুধু জীবনের স্তুখে নয়, 

স্ঠধু প্রফুল্ল মুখে নয়, 

শুধু স্থদিনের সহজ শযষোগে নহে 

ভখশোক যেখা আঁধার করিয়া রভে 
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে। 

নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 



ধন্ম সঙ্গীত 

দাড়াও আমার আখির আগে । 

যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥ 
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে, 

এই অপরূপ আকুল আলোকে, 

দাড়াও হে। 

আমার পরাণ পলকে পলকে, 

চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥ 

এই যে ধরণী চেয়ে. বসে? আছে, 

ইহার মাধুরী বাড়াও হে। 

পধলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে 

দাড়াও হে নাথ, দাড়াও হে ॥ 

যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া, 

ভূৰন ছাপিয়া জীবন বাপিয়, 
দাড়াও হে। 

দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া, 

তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে ॥ 

এক মনে তোর একতারাতে 

একটি যে তার সেইটি বাজা-_ 

ফুলবনে তোর একটি কুস্থম 
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥ 

২০৫ 



গান 

যেখানে তোর সীমা, সেথায় 

আনন্দে তুই থামিস্ এসে. 

যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়। 

সেই কড়ি তুই নিস্রে হেসে । 

লোকের কথা নিস্্নে কানে, 

ফিরিস্নে আর হাজার টানে, 

যেন রে তোর হৃদয় জানে 

হদয়ে তোর আছেন রাজা-_- 

একতারাতে একটি যে তার 

আপন মনে সেইটি বাজা ॥ 

গভার রজনী নামিল হৃদয়ে 

আর কোলাহল নাহ । 

রহি রহি ুধু স্মদূর সিন্গুর 
ধ্বনি শুনিবারে পাই ॥ 

সকল বাসনা চিন্তভে এল ফিরে, 
নিবিড় আধার ঘনাল বাহিরে, 
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে 

জ্বলিতেছে এক ঠাই ॥ 

১০৬ 



অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, 

(খেলা ভ'ল সমাধান ; 

চপল চঞ্চল লহরালালা 

পারাবার অবসান । 

নীরন মন্ত্রে ছদয়মাঝে 

শান্তি শান্তি শান্তি বাজে, 

অরূপ কান্দি নিরখি অন্তরে 

মুদিতলোচনে চাই ॥ 

১৯ সা আপ পপ 

নিবিড ঘন আধারে 

ভ্বলিছে প্ুবতারা । 

মন রে মোর পাথারে 

হোস্নে দিশেহারা ॥ 

বিষাদে ভ'য়ে আ্রিয়মাণ 

বন্ধ না করিয়ো গান, 

সফল কাঁর' তোল প্রাণ 

টুটিয়া মোহকারা ॥ 

রাখিয়ো বল জীবনে, 

রাখিয়ো চির আশা, 

শোভন এই ভুবনে 

রাখিয়ো ভালবাসা । 

০৭ 

ধন্ম সঙ্গীত 



সারের সুখে ছুখে, 

চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে, 

ভরিয়া সদা রেখে। বুকে 

তাহারি স্তধাধারা ॥ 

মন তুমি নাথ লবে তরে", 

বসে? আছি সেই আশা! ধরে? ॥ 

নাঁলাকাশে ওই তারা ভাসে, 

নীরব নিশীথে শশী হাসে, 

ঢ*নয়নে বারি আসে ভরে? 

বসে? আছি আমি আশা ধরে? | 

স্থলে কুলে তব ধূুলিতলে, 

তকুতে লতায় ফুলে ফলে, 

নরনারীদের প্রেমডোরে-- 

নান। দিকে দিকে, নানা কালে, 

নান। স্তরে সরে, নানা তালে, 

নানা মতে তুমি লবে মোরে-_ 

বসে” আছি সেই আশা ধরে? ॥ 

আজি যত তারা তব আকাশে 

সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ) 

২০৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

নিখিল তোমার এসেচে ছুটিয়া, 

মোর মাঝে জাজি পড়েছে টুটিয়া ভে, 

তব কুপ্তের মঞ্জরা যত 

আমারি অঙ্গে বিকানে ॥ 

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ, 

লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে, 

আমার চিত্তে মিলি একত্রে, 

তব মন্দিরে উচ্ভাসে | 

আজ (কানোখানে কারেও না জানি, 

শুনিতে না পাই আজি কারে বাণী হে, 

বিশ্বোর শ্লাস আজি এ বক্ষে 

বাশরার স্তরে বিলাস ॥ 

্এপাাহচ এ এ, পা পক 

যদি আমায় তুমি বাচাও, তবে 

তোমার নিখিল ভুবন ধন্য ভবে ॥ 

যি আমার মলিন মনের কালী 

বৃচাও পুণ্য সলিল ঢালি, 

তোমার চন্দ্র সুধ্য নুতন আলোয় 

জাগ্বে জ্যোতির মহোত্সবে 

মাজো ফোটেনি মোর শৌভার কুঁড়ি 

তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি । 

২০০১ 

10--27 



যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে 
আমার হৃদয় জেগে উঠে 

তবে মুখর হবে সকল আকাশ 

আনন্দময় গানের রবে ॥ 

০ 

আমাদের যাত্র! ভগ্ল স্বর এখন ওগে! কণধার 

তোমারে করি নমস্কার । 

এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক ফিরন না গো আর 

তোমারে করি নমস্কার ॥ 

আমর! দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি 

ওগো কর্ণধার 

এখন মাঁভৈঃ বলি ভাসাই তরা দাও গো করি” পার 

তোমারে করি নমস্কার ॥ 

এখন রইল যারা আপন খরে চাব না পথ তাদের তরে 

ওগো কর্ণধার, 

যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কেবাকার 

তোমারে করি নমস্কার । 

আমার কে বা আপন কে বা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘ: 

ওগো কণধার। 

চেয়ে তোমার মুখে, মনের স্খে, নেৰ সকল ভার 

তোমারে করি নমস্কার ॥ 

২১৩ 



ধন্ম সঙ্গীত 

আমর! নিয়েচি দাঁড়, তূলেচি পাল, তুমি এখন ধরগে। হাল 

ওগো কর্ণধার । 

মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কি বা তা*র 

তোমারে করি নমস্কার । 

আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে 

ওগো কণধার। 

কেবল তুমিই মাছ আমরা আছি, এই জেনেচি সার 

তোমারে করি নমস্কার | 

পিপিপি 

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে । 

ঘন সৌরভ-মন্থন-পবনে জাগে কে জাগে ॥ 

কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে 

মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে। 

কত অস্ফুট পুপ্পের গোপনে জাগে কে জাগে 
এই অপার অন্বর পাথারে 

স্তম্তিত গম্ভীর আধারে জাগে কে জাগে। 

মম গভীর অশুরবেদনে জাগে কে জাগে ॥ 

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা 

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উত্কল বঙ্গ 

বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরজ 

২৯৯ 



গান 

তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে 

গাহে তব জয়গাথা | 

জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা | 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 

মহরহ তব আহ্ব(ন প্রচারিত, শু'ন তব উদ্দার বাণী 

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারমিক মুসলমান খৃষ্টানা 
পুরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, 

প্রেমহার হয় গাথা । 

জনগণ-এঁক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা | 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 

পতন-অভ্যদয়-বন্ধুর পন্তা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী, 

তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাব্রি। 

দারুণ বিপ্লব মাঝে. তব শঙ্খধবনি বাজে 

সন্কটতুঃখত্রাতা | 

জনগণ পথপরিচার়ক জয় ভে ভারত-ভাগ্যবিধাতা | 

জয় হে, জয় ভে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূচ্ছিত দেশে 
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে। 

২১ 



ধর্ম সঙ্গীত 

দ্রঃস্বপ্ধে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে 

ন্নেহময়ী তুমি মাতা 
জনগণদুওখজায়ক জয় তে ভারত-ভাগাবিধাতা 1 

জয় ভে, ভায় হছে, জয় ভে, জর, জয় জয়, জয় হে॥ 

রাত্রি প্রভাতিল উদ্দিল রবিচ্ছবি পূর্বৰ উদয়গিরিভালে, 

গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে । 

তব ককুণাকণরাগে নিদ্িত ভারত জাগে 

তব চরণে নত মাথা । 

জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্র ভারত-ভাগ্যবিধাতা 

জয় হে, জয় হে, জয় 2হ, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 

& বাজে বাজে রমা বীণা বাজে-_ 

অমল কমলমাঝে, জ্যোতস্া রজনীমাঝে, 

কাজল ঘনমাঝে, নিশি-আধারমাঝে, 

কৃস্থম-স্ররভিমাঝে বীণ-রণন শুনি যে 

প্রেমে প্রেমে বাজে ॥ 

এত পি ৯ পাশ শশী ০৩ -দাপিত শি ৬ পপি তত শশা হত ০ 

* এই গানের প্রথম শ্লোকটি একটি পাঞ্জাবী গানের অনুবাদ । 

৯৩ 



নাচে নাচে রম্য তালে নাচে-__ 

তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে, 

জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে, 

ভকত-হৃদয় নাচে বশ্বচ্ছন্দে মাতিয়ে 

মে প্রেমে নাচে ॥ 

সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে-_ 

নীল অন্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে, 

ধরণীধুলি সাজে দীন ছুঃখী সাজে, 

প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে- 

প্রেমে প্রেমে সাজে ॥ 

কোন্ শুভখনে উদ্দিবে নয়নে 

অপরূপ রূপ-ইন্দু ্ 

চিন্তকুস্থমে ভরিয়া উঠিবে 
মধুময় রসবিন্দু ॥ 

নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে 

উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কত হবে প্রাণে- 

নিখিলের পানে উলি উঠিবে 

উতলা চেতনাসিন্ধু ॥ 

৯৪ 



ধর্ম সঙ্গীত 

জাগিয়া রহিবে রাত্রি 

নিবিড় মিলনদাত্রী, 

মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্ 

অমুত সভার যাত্রী- 

গগনে ধবনিবে “নাথ নাথ, 

বন্ধু বন্ধু বন্ধু” ॥ 

( তাহারে ) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ, 

আসীন সেই বিশ্বশরণ তর জগত-মন্দিরে ॥ 

অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন, 

তাহে তরঙ্গ ডঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥ 

হাতে লয়ে ছয় হুর ডালি পায়ে দেয় ধর! কুম্রম ঢালি*, 

কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে ॥ 

বিভগ-গীত গগন চায়, জলদ গায় জলধি গায়, 

মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে | 

কত কত শত ভকতপ্রাণ হেলিছে পলকে, গাহিছে গান, 

পুণা কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোতবন্ধরে ॥ 
সপ শী পল এত শা পপ পাপী 

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই । 

ংসারে যা দিবে মানিব তাই। 

হৃদয়ে দয়া যেন পাই ॥ 
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প্রেম 

তব দয়া জাগিবে স্মরণে 

নিশিদিন জীবনে মরণে, 

স্সখে হখে সম্পদে বিপদে 

তোমারি দয়াপানে চাই, 

তোমারি দয়া যেন গাই 

তব দয় শাক্তিনীরে 

অন্তরে নামিবে ধারে । 

তব দয়া মঙ্গল আলো 

জাঁবন-তধারে জ্বীলো- 

ভক্তি মম সকল শক্তি মম 

তোমারি দয়ারূপে পাই. 

আমার বলে* কিছু নাই । 

স্্ঞ জপ পি পা ৮৯৭ ০শিস্পেশ 

সকল ভয়ের ভয় যে তাশরে 

কোন বিপদে কাড়বে £ 

প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাথা 

কোন কালে সে ছাড়বে £ 

না হয় গেল সবই ভেসে 

বইবে ত সেই সর্ববনেশে, 

যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে 

সে লাভ কেবল বাড়বে । 

৯৬ 



ধন্ম সঙ্গীত 

সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থ।কি, 

আছে আছে দেয় সে ফাকি, 

দুঃখে যে স্থখ থাকে বাকি 

কেই বা সে শ্তখ নাড়বে? 

ঘে পড়েচে পড়ার শেষে 

ঠাই পেয়েচে তলায় এসে. 

ভয় মিটিয়ে বেঁচেচে সে 

তারে কে আপ পারাবে ? 

আরো আরো প্রভু আরো আরো । 

এমনি করে? আমায় মারো ॥ 

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, 

ধর! পড়ে গেচি আর কি এড়াই » 

যাকিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো ॥ 

এবার যা করবার তা সারো সারো । 

আমি হারি কিন্বা তুমিই হারো । 

হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা 

কেবল হেসে খেলে গেচে বেলা, 

দেখি কেমনে কাদাতে পারো ॥ 

০ 

২৯৭ 
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এস গো নৃতন জাবন। 

এস গো কঠোর নিঠর নারব, 
এস গো ভাষণ শে।ভন | 

এস অগিিয় বিরস তিক্ত, 

এস গো অশ্রসলিলসিক্ত, 

এস গো ভষণবিহীন রিক্ত, 

এস গো চিন্তপাবন । 

থাক বীণা বেণু, মালতা মালিকা, 

পর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা, 

এস গো প্রখর হোমানলশিখা 

হ্ৃদয়-শোণিত-গ্রাশন । 

এস গো পরম ভুঃখনিলয়, 

আশা-অঙ্কুর করহভ বিলয়, 

এস সংগ্রাম, এস মভাজয়, 

এস গে! মরণ সাধন ॥ 

কি গাব আমি, কি শুনাব, 

আজি আনন্দধামে | 

পুরবাসিজনে এনেচি ডেকে, 

তোমার অম্বত নামে ॥ 

১৮৮ 
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কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, 

কেমনে রটিব তোমার করুণা, 
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ 

তোমার মধুর প্রেমে ॥ 

তব নাম লয়ে চন্দ্রতারা 

অসীম শূন্যে ধাইছে ; 
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, 

গ্রহ হ*্তে গ্রহে ছাইছে ; 

মসীম আকাশ নাল শতদল, 

(তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল, 

তোমার অম্বত সাগর-মাঝারে 

ভাসিছে অবিরামে | 

থা এ এপ অধরা 

জাগ নিশ্মল নেত্র 

রাত্রির পরপারে, 

জাগ অন্তর ক্ষেত্রে 

মুক্তির অধিকারে । 
জাগ ভক্তির তীর্ধে 

পূজাপুষ্পের শ্বাণে, 

জাগ উম্মুখ চিত্তে 

জাগ অম্রানপ্র।ণে, 



জাগ নন্দন নৃতোো 

স্বধাসিন্ধুর ধারে, 

জাগ স্বার্থের প্রান্তে 

(প্রোমমন্দিরদ্বারে ॥ 

জাগ উজ্জ্বল পুণ্যে 

জাগ নিশ্চল আশে, 

জাগ নিঃসীম শুন্তে 
পণের বাছপাশে। 

জাগ নির্ভয়ধামে, 

জাগ সংগ্রাম সাজে, 

জাগ বর্ষের নামে, 

জাগ কল্যাণ কাজে, 

জাগ হুর্গমযাত্রী 

দুঃখের অভিসারে, 

জাগ স্বার্থের প্রান্তে 

প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥ 

হেরি তব বিমল মুখভাতি-__- 
দুর হ'ল গহন ছুখরাতি। 

ফুটিল মনপ্রাণ মম তব চরণ-লালসে, 

দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি; ॥ 

২২২০ 



ধন্ম সঙ্গীত 

তব নয়ন-জোতিকণ লাগি, 

তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি । 
নয়ন খুলি বিশ্রজন বদন তুলি? চাহিল 

তব দরশ-পরশ-স্তখ মাগি । 

গগন-তল মগন ভ'ল শুভ্র তব হাসিতে, 

উঠিল ফুটি কত কুস্রমর্পাতি-_ 

হেরি তব বিমল মুখভাতি ॥ 

ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে; 

গীত সব ধায় তব পানে । 

পর্বব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, 

পর্ণ সব তব রচিত গানে । 

প্রেম-রস পান করি? গান করি" কাননে, 

উঠিল মন প্রাণ মম মাতি -- 

হেরি তব বিমল মুখভাতি ॥ 

মোরে ডাকি ল”য়ে যাও মুক্তদ্বারে-_ 

তোমার বিশ্বের সভাতে, 

মআাজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥ 

২৯ 



গান 

উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে-_ 

“তিমির লয় হ”ল দীপ্তিসগরে, 

স্সার্থ হ'তে জাগ, দেন্য হ'তে জাগ, 

সব জড়তা হতে জাগ জাগরে, 

সতেজ উন্নত শোভাতে ॥” 

বাহির কর তব পথের মাঝে, 

বরণ কর মোরে তোমার কাজে । 

নিবিড আবরণ কর বিমোচন, 

মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন, 

ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন 
(তোমার উজ্জ্বল, গুভ্ররোচন 

নবীন নিল্ধল বিভাতে ॥ 

পান্থ এখন কেন অলসিত বঙ্গ ? 

হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ ৷ 

গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে, 

লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ ॥ 

রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে 

কেন আত্মস্তখদুঃখে শয়ান ; 

জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে, 

যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ ॥ 

ক্স 



ধশ্ম সঙ্গীত 

গসনিমেষ আখি সেই কে দেখেচে। 

যে আখি জগত পানে চেয়ে রয়েচে ॥ 

রবি শশী গ্রহ তা”রা হয় না ক দিশেহারা, 

সেই আখি পরে তারা আখি রেখেছে ॥ 

তরাসে আধারে কেন কাদিয়া বেড়াই, 

হৃদয়-আ কাশ পানে কেন না তাকাই । 

প্ুব-জো।তি সে নয়ন জাগে সেথা অন্রক্ষণ, 

সংসারের মেঘে বুঝি দৃ্ভি ঢেকেচে ॥ 

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য স্রন্দর 

মহিম! তব উল্ভাসিত মহাগগন মাঝে, 

বিশ্বজগত মণিভুষণ বেষ্টিত চরণে ॥ 

গ্রভতারক চন্দ্রতপন বাকুল দ্রুতবেগে 

করিছে পান, করিছে ম্লান, অক্ষয় কিরণে ॥ 

ধরণীপর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা, 

ফুল পল্লব গীত গন্ধ স্্ন্দর বরণে ॥ 

বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা, 

করুণা তব অবিশ্রীম জনমে মরণে ॥ 

ন্নেহ প্রেম দয়! ভক্তি কোমল করে প্রাগ ; 

কত সান্তবন কর বষণ সন্তাপ হরণে ॥ 

২২৩ 



গান 

জগতে তব কি মহোওসব, বন্দন করে বিশ্ব 

শীসম্পদ ভরমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥ 
শে পস্ট ই হাতা খা ০ 

আমার হৃদয়-সমুদ্রতীরে কে তুমি দাড়ায়ে । 

হবে 

তা"রা 

সখা, 

াজি 

আমার 

আমার 

কাতর পরাণ ধায় বাভ বাড়ায়ে । 

উথলে তরঙ্গ চরণপরশের তরে, 

চরণ-কপণ লশয়ে কাড়াকাড়ি কর, 

মেতেচে হৃদয় জামার ধেরজ না মানে, 

তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে । 

এখেনেতে খাক তুমি যেয়ো না চালে», 

জদয়-সাগরের বাধ শ্াডি সবলে । 

(কোথা হাতে জাজ প্রেমের পবন ছ্ুটেচে, 

জদয়ে তরঙ্গ কতি “নাচে উঠেছে । 

ভমি দাড়াও ভুমি যেয়ো না 

হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেচে ॥ 

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, 

দিবস কাটে বুথায় হে__ 

আমি যেতে চাই তব পথ পানে, 

কত বাধা পায় পায় হে ॥ 

২ 



ধন্ম সঙ্গীত 

চারিদিকে হের ঘিরিছে কা”রা 

শত বাঁধনে জড়ায় ভে, 

আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো 

ডবায়ে রাখে মায়ার ভে ॥ 

দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, 

কাজ নেই এ খেলার ভে 

আমি ভূলে থাকি যত অবোধের মত 

বেল বহে? তত যায় হে ॥ 

চান তবে বাজ হৃদয় গহনে, 

দুখানল জ্বলি তায় হে, 

নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে, 

সে জল দাও মুছ্ছায়ে ভে। 

শন্য করে? দাও জদয় আমার, 

আসন পাত" সেথায় হে, 

তুমি এস এস, নাথ ভয়ে বস, 

ভূলোনা আর আমায় হে ॥ 

ওহে জীবন-বল্পভ, ওহে সাধন-দুর্পভ | 

আমি মন্মের কথা অন্তর বাথা কিছুই নাহি কব, 

শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব। 

আমি কি আর কব। 

স্৫ 

10--89 



গান 

এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে, 

আমি নীরবে যাৰ হৃদয়ে লয়ে প্রেমমূরতি তব । 

আমি কি আর কব ॥ 

স্থখ ছুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে, 

ভ্মি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লব। 
আমি কি আর কব ॥ 

অপরাধ যদি করে" থাকি, পদে, না কর যদি ক্ষমা, 

তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব। 

তবু ফেলো না দুরে-_দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে, 

তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যুর্জীধার ভব। 

আমি কিআর কব ॥ 
স্পিন শপ 

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাহারে । 

কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে | 

মহান জগতে থাকি বিস্ময়বভীন আখি, 

বারেক না দেখ তারে এ বিশ্ব মাঝারে | 

যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূষ্যলোক, 
তুমি কেন নিভায়েচ আত্মার আলোক । 

তাহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে, 

তুমি কেন বসে? আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে ॥ 



ধন্ম সঙ্গীত 

গাঁও বীণা, বীণ! গাও রে 

অমৃত-মধুর তার প্রেম গান 

মানব সবে শুনাও রে। 

মধুর তানে নীরস প্রাণে 

মধুর প্রেম জাগাও রে ॥ 

বাথিয়ো না কারে, ব্যথিতের তরে 

পাষাণ প্রাণ কাদাও রে। 

নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী, 

প্রাণে নববল দাও রে 

মানন্দময়ের আনন্দ-আলয়, 

নব নব তানে ছাও রে। 

পাড়ে” থাক সদা বিভূর চরণে, 

আপনারে ভূলে যাও রে ॥ 

তুমি ছেড়ে ছিলে ভূলে ছিলে বলে' 

হের গো কি দশা হয়েচে। 

মলিন বদন, মলিন হৃদয়, 

শোকে প্রাণ ডুবে রয়েচে | 

শখ২৭ 



গান 

বিরহীর বেশে এসেচি হেথায়, 

জানাতে বিরতভ-বেদনা : 

দরশন নেব, তবে চলে" যাব, 

অনেক দিনের বাসনা | 

নাথ নাগ বলে? ডাকিব তোমারে, 

চাহিব হৃদয়ে রাখিতে : 

কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে 

আর কি পারিবে থাকিতে ? 

ও অমৃতরূপ দেখিব যখন 

মুছিব নয়ন-বারি হে; 

আর উঠিব না, পাঁড়য়া বুভিব 

চরণতলে তোমারি ভে ॥ 

শ.. পসিশিিত ৩ পরার 

চখের কথা তোমায় বলিব না, ঢুখ 

ভুলেচি ও কর-পরশে । 

যাঁকিছু দিয়েচ, তাই পেয়ে নাথ, 

নখে আছি, আছি হরষে ॥ 

আনন্দ-অ(লয় এ মধুর ভব, 

হেপ। আমি আছি, এ কি ন্সেহ তব; 

তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন 

মধুর কিরণ বরষে ॥ 

২২৮ 



ধম্ম সঙ্গীত 

কত নব হাসি ফুটে ফুল-বনে, 

প্রতিদিন নৰ প্রভাতে ; 

প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তার 

তোমার নারব সভাতে ; 

জননীর শ্মেহ, স্ুহৃদের শ্্বীতি, 

শতধারে স্থধা ঢালে নিতি নিতি, 

জগতের প্রেম, মধুর মাধুরা, 

ডুবায় অম্বত-সরসে ॥ 

ক্ষুত্র মোরা তবু না জানি মরণ 

দিয়েচ তামার অভয় শরণ, 

শোক তাপ সব হয় হে হরণ 

তোমার চরণ দরশে। 

প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা, 

প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা, 

পাত নব প্রাণ, জাগে নব আশা 

নব নব নব বরষে ॥ 

শপ সি _ ০ 

পাদপ্রান্তে রাখ সেবৰকে, 

শাক্তিসদন সাধন-ধন দেব দেব হে। 

সর্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহকলুষ-হরণ, 

দুঃখতাপবিদ্বতরণ শোক-শাস্ত-সিগ্ষচরণ ॥ 

২২০১ 



গান 

সতারপ প্পেমরপ হে। 

দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে॥ 
হুদয়ানন্দ পুণ ইন্দু, তৃমি অপার প্রেমসিন্ধু, 

যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দ্ু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥ 

প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, 

বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে। 

পৃণ্যজ্যোতিপুর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভূবন, 

স্মধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥ 

এস এস শুন্য জীবনে; 

মিটাও আশ সব তিয়াৰ অম্ুত-প্রাবনে ৷ 

দেহ ভ্গান। প্রেম দেহ, শুক্ষ চিত্তে বরিষ স্সেহ, 

ধন্য হোক জদয় দেহ, প্রণা হোক সকল গেভ ॥ 

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, 

চির দিন কেন পাই না। 

কেন মেঘ আসে হদয়-আকাশে, 

তোমারে দেখিতে দেয় না। 

ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে 

তোমায় যবে পাই দেখিতে, 

হারাই ভারাই সদা হয় ভয়, 

ভাঁরাইয়া ফেলি চকিতে । 

*২৩০ 



ধণ্ম সঙ্গীত 

কি করিলে বল পাইব তোমারে, 

রাখিব আখিতে আখিতে । 

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, 

(তোমারে হৃদয়ে রাখিতে । 

মার কারো পানে চাহিৰ না আর, 

করিব হে আমি প্রাণপণ ; 

তমি মদি বল এখনি কারব 

বিষয়-বাসনা বিসজ্জন । 

তা উ্প্সসপাস প ০সা প 

মিটিল সব ক্ষুধা তাহার প্রেম-স্তধ! 

চল রে ঘরে লয়ে যাই । 

"সথা যে কত লোক পেয়েচে কত শোক, 

তাঁষত আছে কত ভাই । 

ডাক রে তার নামে সবারে নিজধামে, 

সকলে তার গুণ গাই । 

তখা কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, 

হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই । 

সতত চাহি তারে ভোল রে আপনারে, 

সবারে কর রে আপন । 

শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে 

জীবন কর রে যাপন । 

২২৩১ 



এত যে স্বখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে, 

চল রে সবারে গুনাই-_ 

বল রে ডেকে বল, “পিতার ঘরে চল, 

ভেথায় শোক তাপ নাই ।৮ 

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেচি, 

তারা ত চাহে না আমারে । 

তারা আসে তারা চলে যায় দুরে, 

ফেলে যায় মরু মাঝারে ॥ 

ত্দিনের ভাসি ভুদিনে ফুরায়, 

দাঁপ নিভে যায় আঁধারে ; 

কে রভে তখন, মুছাতে নয়ন, 

ডেকে ডেকে মরি কাহারে ॥ 

বাহ। পা তাই ঘরে নিয়ে বাত 

আপনার মন ভলাতে ; 

শেষে দেখি হার ভেঙে সব বায়, 

ধূল। হ'য়ে যায় ধুলাতে। 

স্তখের আশায় মরি পিপাসায়, 

ডুবে মরি ছুখ-পাথারে ; 

রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, 

[দখিতে না পাই তোমারে ॥ 

২৩ 



ধন্ম সঙ্গীত 

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি । 

পক্ষ হৃদয় লয়ে আছে দাড়াইয়ে 

উদ্ধমুখে নরনারী ॥ 

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, 

না থাকে শোক পরিতাপ। 

হুদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক, 

বিদ্ব দাও অপসারি ॥ 

(কন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, 

কেন এ মান অভিমান । 

বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, 

জয় জয় হোক্ তোমারি ॥ 

তুমি কাছে নাই বলে” হের সখা তাই, 

আমি বড় আমি বড় বলিছে সবাই । 

€ সবাই বড় হল হে) 

€( সবার বড় কাছে নেই বলে”, 

সবাই বড় হল হে) 

(তোমায় দেখিনে বলে, 

তোমায় পাইনে বলে, 

সবাই বড় হ'ল হে) 

২৩৩ 
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গান 

নাথ, তুমি একবার এস হাসিমুখে, 

এর! মান হ'য়ে যাক তোমার সম্মুখে । 

(লাজে ম্লান হোক্ হে) 

( আমারে যার! ভুলায়েছিল, 

লাজে মান হোক্ হে, ) 

( তোমারে যারা ঢেকেছিল, 

লাজে শান হোকু হে ) 

কোথা তব প্রেমমুখ বিশ্বঘেরা হাসি, 

আমারে তোমার মাঝে কর গে উদাসী । 

(উদাস কর হে) 

( তোমার প্রেমে, 

তোমার মধুর রূপে, 

উদাস কর হে) 

ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার, 

ভাডেো ভাঙো ভাডেো নাথ অভিমান তার 

(অভিমান চর্ণ কর ভে, 

তোমার পদতলে মান চুর্ণ কর হে, 

পদানত করে” মান চুন কর হে)। 

বাহার হগারাবারাররারারারিাাররজহদল 
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ধন্ম সঙ্গাত 

তোমারি গেহে পালিচ স্লেহে, 

তুমিই ধন্য ধন্য হে। 

আমার প্রাণ তোমারি দান, 

তুমিই ধন্য ধন্য হে। 

পিতার বক্ষে রেখেচ মোরে, 

জনম দিয়েচ জননী-ক্রোড়ে, 

বেঁধেচ সখার প্রণয়-ডোরে, 

তুমিই ধন্যা ধন্য হে। 

তোমার বিশাল বিপুল ভূবন 

করেচ আমার নয়ন-লোভন, 

নদী গিরি বন সরস শৌভন, 

তাঁমিউ পণ্য ধন্য ভে। 

হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে, 

যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে, 

জনমে মরণে শোকে আনন্দে, 

তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 
৮ অসি ০০৮ পঞ ৯ 

প্রেমানন্দে রাখ পু আমারে দিবস রাত । 

বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে, 

চন্দ্র সূর্য কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত। 
স্থখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি, 

দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত ॥ 

৩৫ 



জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনস্ত আশা, 

মরণ অন্তে হৌক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত 
লহ লহ মম সব আনন্দ সকল গ্রীতি গীতি 

হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তৃমি আমার নাথ ॥ 

০১০ পাত 

রক্ষা কর হে। 

আমার কন্ধ হইতে আমায় রক্ষা কর হে ॥ 

আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে, 

আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা কর হে। 

প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়! জড়াই মিথ্যা জালে, 

ছলন!সতডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে ॥ 

শহঙ্কার হৃদয়দ্বর রয়েচে রোধিয়া হে। 

আপনা হতে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে ॥ 

আছে দুঃখ আছে মৃত্য, 

বিরহদহন লাগে; 

তবুও শান্তি তবু আনন্দ, 
তবু অনন্ত জাগে ॥ 

তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূষ্য চন্দ্র তারা, 
বসন্ত নিকুপ্তে আসে বিচিত্র রাগে ॥ 
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ধন্্ সঙ্গীত 

তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে, 

কুস্থম ঝরিয়া পড়ে, কুস্তম ফুটে ; 

নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দেন্ত লেশ, 

সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥ 
চাল সত 

আমার বিচার তৃূমি কর, তব আপন করে। 

দিনের কণ্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে ॥ 
দি পুজা করি মিছা দেবতার, 

শিরে ধরি যদ মিথ্যা আচার, 

যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে 

আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে ॥ 
লোভে যদি কা"রে দিয়ে থাকি দুখ, 

ভয়ে হ'য়ে খাকি ধন্মবিমুখ, 

পারের পীড়ায় পেয়ে থাকি স্খ ক্ষণেক তরে,- 

তুমি যে জীবন দিয়েচ আমায় 

কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়, 

আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে, 

আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে ॥ 
পা পি শপ 

আমি কি বলে? করিব নিবেদন 

আমার হৃদয় প্রাণমন ॥ 

২৩৭ 



গান 

চিন্তে আসি দয়া করি, 

নিজে লহ অপহরি, 

কর তাগরে আপনারি ধন-- 

আমার হৃদয় প্রাণমন ॥ 

শুধু ধূলি শুধু ছাই, 

মূল্য যার কিছু নাই, 
মূলা তারে কর সমর্পণ--- 

স্পর্শে তব পরশরতন | 

তোমারি গৌরবে যবে 

আমার গৌরব হবে 

সব তবে দিব বিসড্ভন.- 

আমার জদয় প্রাণমন ॥ 

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 

নিতা কল্যাণ কাজে হে। 

ফিরিব আহ্বান মানিয়! 

£তামারি রাজ্যের মাঝে হে ॥ 

মজিয়। অনুখন লালসে 

রব না পড়িয়া আলসে, 

হয়েচে ভর্ভর জীবন 

ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥ 
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ধন্ম সঙ্গীত 

আমারে রহে যেন না ঘিরি 

সতত বুতর সংশয়ে ; 

বিবিধ পখে যেন না ফিরি 

বুল সংগ্রহ মাশয়ে । 

অনেক নৃপতির শাসনে 
না রহি শঙ্কিত আসনে, 

ফিরিব নির্ভয়-গৌরবে 

তোমারি ভূতোর সাজে হে 

পি পপ 

তুমি যে আমারে চাও 

আমি সে জানি। 

কেন মে মোরে কাদাও 

আমি সে জানি। 

এ আলোকে এ আধারে 

কেন তুমি আপনারে 

ছায়াখানি দিয়ে ছা'ও 

আমি সে জানি ॥ 

সারাদিন নানা কাজে 

কেন তুমি নানা সাজে 

কত সরে ডাক দাও 

আমি সে জানি। 

২৩০ 



সারা হ'লে দেয়া-নেয়া 

দিনান্তের শেষ খেয়া 

কোন্-দিক্-পানে বাও 

আমি সে জানি ॥ 

স্পা ০৮৯ 

কি স্তর বাজে আমার প্রাণে, 

আমিই জানি, মনহ জানে । 

কিসের লাগি সদাই জাগি, 

কাহার কাছে কি ধন মাগি, 

তাকাই কেন পথের পানে 

আমিই জানি, মনই জানে ॥ 

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, 

সন্ধ্যা নামে বনের বাসে : 

সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে, 

বিকল করে সকল কাজে, 

বাজায় কে বে কিসের তানে, 

আমিই জানি, মনই জানে ॥ 

মোচন কর বন্ধন সব 

মোচন কর হে? 

২৪০ 



ধন্ম সঙ্গাত 

প্রভু, মোচন কর ভয়, 

সব 'দন্য কর5 লয় 

নিতা চকিত চঞ্চল চিত 
কর নিঃসংশয় | 

তিমির রাজি অন্ধ যারা 

সমুখে তব দাপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে 

ভুবনেশ্বর ভে 

মোচন কর জড় বিবাদ 

(মাচন কর ভে। 

প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ 

সব তঃখ করুক শখ, 

শলিপততি ৪ তর্ববল চিত 

করহ জাগরূক। 

তিমির রাত্রি অন্ধ ঘাত্রা 

সমূুখে তব দাপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে 
ভুবনেশ্বর হে-- 

(মাচন কর স্বার্থপাশ 

মোচন কর হে। 

প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ, 

কর প্রেমনলিল দান ; 

ক্ষতিপীড়িত শঙ্গষিত চিত 

কর সম্পদবান। 

৯৯ 
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তিমির রাত্রি অঙ্ক যাত্রী 
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ॥ 

এপাশ পা ২ 

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে, 

জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে ॥ 

হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে 

কুণ্ত-কানন-পবন পরশ তব আনে ॥ 

মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে, 

মম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাপে । 

দশদিশি সুরমা সুন্দর মধুর হেরি, 
দুঃখ হল দূর সব দেন্য-অবসানে ॥ 

শব পাপ 

চরণ-ধবনি শুনি তব নাথ, জীবন-ভারে, 

কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমারে | 

গগনে গ্রহ-তারাচয় অ'নমেষে চাহি রয়, 

ভাবনা-জআোত হদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে 

চাহিয়া রহে আখি মম তৃঞ্জাতুর পাখীসম, 

শ্রবণ রয়েটি মেলি চিন্ত-গভীরে ; 

কোন্ শুভ প্রাতে দাড়াবে হদি-মাঝে, 

ভুলিব সব দুঃখ স্থখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে ॥ 
পপ পপ 

২৪২ 



ধন্ম সঙ্গীত 

সফল কর হে প্রভু আঙ্জি সভা । 

এ রজনী হোক্ মহোতসবা ॥ 
বাহির আন্তর ভূবনচরাচর 

মঙ্গলডোরে বাধি এক কর, 

প্ঠক্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর, 

শুন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা ॥ 

অভয়দ্বার তব কর হে অবারিত, 

অস্ত উৎস তব উৎসারিত, 

গগনে গগনে তব কর প্রসারিত 

অতি বিচিত্র তব নিতাশোভা 

সব ভকতে তব আন এ পরিষদে, 
বিমুখ চি যত কর নত তব পদে, 

রাজ মধাশ্মর তব চির সম্পদে 

সব সম্পদ কর হতগরবা ॥ 

প্রভূ আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে। 

চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন ভে ॥ 

তপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, 
মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর, 

£খ শখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥ 

২৪৩ 



গান 

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে, 

নিতা প্রেমের ধামে আমার পরম পতি ভে। 

ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিভার, 

অন্তবিভীন লীলা তোমার নৃতন নৃতন ভে ॥ 

কেমনে রাখিবি তোরা তারে লুকায়ে 

চন্দ্রমা তপন তার! আপন আলোক চায়ে । 

হে বিপুল সংসার স্তখে খে আধার, 

কত কাল রাখিবি ঢাকি ভরে কহেলিকায় 

আত্স-বিভারী তিনি জদয়ে উদয় তার-- 

নন নব মভিম। জাগে, নব নব কিরণ-ভার 

জাগে নাথ জ্যাম রাতে, 

জাগরে অন্তর জাগ। 

উাহারি পানে চাভ মুগ্ধ প্রাণে 

নিমেষহারা আখিপাতে | 

২৪৪ 



ধন্ম সঙ্গীত 

নারব চক্দরমা নীরব তারা 

নারন গীতরসে তল ভারা : 
জাগে বস্তন্ধরা অন্ধর জাগেরে 

জাগেরে শ্রন্দর সাথে । 

তিমিরময় নিবিড় নিশ। 

নাহি রে নাতি দিশা, 

একেলা ঘন ঘোর পথে, পাস্ত, কোথা যাও ॥ 

বিপদ ঢুখ নাহি জান, 

বাধা কিছু নাতি মান, 

অন্ধকার হতেছ পার, কাভার সাড়া পাও । 

দীপ জদয়ে জ্বলে, 

নিবে না সে বায়বলে, 

মতানান্দে নিরন্তর একি গান গাও । 

সম্মুখে অভয় তব, 

পশ্চাতে অভয় রব, 

অন্তরে বাতিরে কাহার মুখ চাও । 

২৪৫ 



গান 

তোমায় 

তোমায় 

তুমি 

তুমি আমাদের পিতা, 

পিতা বলে” যেন জানি, 

নত হয়ে যেন মানি, 

কোরোনা কোরোনা রোষ। 

হে পিতা হে দেব দূর করে' দাও 

যত পাপ যত দৌষ-- 

যাহা ভালো তাই দাও আমাদের 

বাহাতে তামার তোষ ॥ 

তোমা হ'তে সব শখ হে পিতা, 

[তামা হ'তে সব ভালো, 

(তামাতেই সব সুখ হে পিতা 

তোমাতেই সব ভালো । 

হমিই ভালো ভে ত্রমিই ভালো 

সকল ভালোর সার-- 

(তোমারে নমস্কার ভে পিতা 

তোমারে নমস্কার ॥ 

.+. ঈীড়াও মন অনন্ত ব্রজ্জাগুমাঝে 

আনন্দ সভাভবনে আজ । 

বিপুল মভিমাময় গগনে মহাসনে 

বিরাজ করে বিশ্বরাজ | 

৪৬ 



ধন্ম সঙ্গীত 

সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরালা 

5পন চন্দ্র তার! গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান । 

এই বিশ্বনহোৎ্সব দেখি মগন জল সুখে কবিচিন্ 

ভুলি গেল সব কাজ ॥ 

২ পালক আজি বি পা 

প্রথম গাদি তব শক্তি 

সাদি পরমোজ্জুল জ্যোতি তোমারি হে 

গগনে গগনে । 

তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ 

জাগিছে নব নব রসে জদয়ে মনে 

তোমার চিদাকাশে ভাতে সরয চন্দ্র ভারা 

প্রাণ তরঙ্গ উঠে পবনে। 

হমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে 

মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥ 

৮... পা পলাশ পিসি জি ০৪ এপ 

আধার রজনা পোহাল, জগত পুরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভুলোকে 

জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়-ছুয়ার খুলিয়া 

হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে ॥ 

৪৭ 



প্রেমমুখহাসি তাহারি পড়িচে ধরার আননে, 

কুস্তম বিকশি ভাঠছে, সমার বহিচে কাননে | 

স্বধীরে আধার টুটিছে, দশদিক ফুটে উঠিছে, 

জননীর কোলে যেন রে জাগিচছে বালিকা বালকে 

জগৎ যেদিকে চাহিছে সেদিকে দেখিন্ু চাহিয়া, 

হেরি সে অসাম মাধুরী দয় উঠিছে গাহিয়া । 

নবান আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে, 

নবীন জাবন লভিয়া জয় জয় উঠে ক্রিলোকে | 

পিতা ০ শপ 

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিন্্ তন পাশে 

আখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ-দরশ আশে ॥ 

থুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর ভহুল ত্রাসে । 

হেরিল পথ বিশ্রজগতহ ধাহল নিজ বাসে ॥ 

বিমল কিরণ প্রেম-আখি সুন্দর পরকাশে | 

নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে ॥ 

কানন সব ফুল্প আজি, সৌরভ তব ভাসে। 

মুগ্ধ হৃদয় মন্ত মধুপ প্রেম-কুস্তম-বাসে ॥ 

উজ্জ্বল যন্য ভকত-জদয়, মোহ-তিমির নাশে | 

দাও নাথ, প্রেম-অমুত বঞ্চিত তব দাসে ॥ 

২৪৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

প্রভাতে বিমল আনান্দে বিকশিত কুস্থমগন্ধে 

বিহঙ্গম গীত-ছান্দে তোমার আভাস পাই ॥ 

জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে, 

অগাধ শূন্য পুরে কিরণে, 

খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে 

বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি ॥ 

চারিদিকে করে খেলা বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা, 

কোথা তমি অন্তরালে । 

অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়, 
মন্ত তোমার নাহি নাতি ॥ 

তিমির-ছুয়ার খোলো,-এস, এস নীরব চরণে । 

জননি আমার দাড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে ॥ 

পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দুরে । 
গগনে বাজুক বীণা জগণ্-জাগানো-স্বরে । 

জননি জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে, 

জননি আমার দাড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে 

২৪৯ 

10--"82 



গান 

আজি বহিছ্ে বসম্ত-পবন স্তমন্দ তোমারি স্থগন্ধ হে। 

কত আকুল প্রাণ আজ গ।ছিছে গান, চাহে তোমারি 

পানে আনন্দে হে ॥ 

জ্বলে তোমার আলোক দ্যলোক ডলোকে গগন উত্সবপ্রীঙ্গণে-- 

চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ তারা, আখি পাইছে অন্ধ হে ॥ 

তব লাউ ০্ম-বিকশিত আন্তরে-- 

কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনা হব সঙ্গ হে।” 

উঠে সজনে প্রান্তর লোক লোকাশ্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে, 

এ ভবশরণ, প্রভূ, অভয় পদ শব স্ুর মানব মুনি বান্দে ভে ॥ 

আমায় ভচ'জনায় (মলে পথ দেখায় বলে? 

পদে পদে পথ ভুলি ভে ॥ 

নানা কথার ছলে নানান মুনি নলে, 

ংশয়ে তাহ তুলি হে ॥ 

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, 

তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ ; 

কানের কাে সবাহ করিছে বিবাদ-_- 

শত লোকের শত বুলি হে ॥ 

২৫০ 



ধন্ম সঙ্গীত 

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন ঘাচি 
আড়াল করে? সবাই দাড় কাচ্চাকাছি, 

ধরণীর ধূলো তা নিয়ে আছি, 

পাইনে চরণ-পলি ন ॥ 

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, 

আপনা আপনি বিবাদ পাধায়, 

কারে সামালিব, এ কি হ'ল দায়, 

এক: (যঘ অনেকগ্ডলি ভে ॥ 

আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে, 
এক পগ আমার দেখাও আবচ্ছোদে, 

পাধার মাঝে পড়ে কত মার কেদে, 

চরাণ।ত লহ তালা হে ॥ 

কি করিলি মোহের ছলনে। 

গৃহ 'তয়াগিয়। প্রবাসে ভ্রমিলি, 

পথ ভারাইলি গহনে ॥ 

(এ) সময় চলে" গেল, আধার হয়ে এল, 

মেঘ চাইল গগনে । 

শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, 

বিধিছে কণ্টক চরণে ॥ 

২৫৯ 



গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাদিছে, 

এখন ফিরিব কেমনে ? 

পথ বলে" দাও, পথ বলে” দাও, 

কে জানে কারে ডাকি সঘনে । 

বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে গেল, 

কে আর রহিল এ বনে । 

( ওরে ) জগত-সখা আছে, যা রে তার কাছে, 

বেলা যে যায় মিছে রোদনে । 

দাড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে, 

আয় রে ধরি তার চরণে, 

পথের ধুলি লেগে অন্ধ আখি মোর, 

মায়েরে দেখেও দেখিলিনে । 

কোথা গো (কাথা ভূমি, জননি, কোথা ভূমি, 

ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে । 

হাতে ধরিয়ে সাথে ল'য়ে চল, 

(তামার আঅমুত- ভবনে ॥ 

৫ 



ধন্ সঙ্গীত 

কোথা আছ প্রভু, এসেচি দীনহীন, 

আলয় নাভি মোর অসীম সংসারে | 

অতি দুরে দুরে ভ্রমেচি আমি হে, 
প্রভূ প্রভূ বালে” ডাকি কাতরে । 

সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না, 

রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আধারে। 
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে, 

একেলা আমি যে এ বনমাঝারে । 

জগত-জননী, লহ লহ কোলে, 
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ। 

পিয়াও অমৃত, তষিত সে অতি, 

জুড়াও তাহারে নত বরষিয়ে | 

তাজি সে তোমারে গেিভিল চলিয়ে, 
কাদিছে আজিকে পথ ভারাউয়ে । 

আর সে বাবে না. রহিবে সাথ সাথ, 

ধরিয়ে তব ভাত ভ্রমিবে নিভয়ে । 

এস তবে প্রভূ, েহ-নয়নে 

এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা, 

পাইব নব বল, মুছিবে অশ্রজল 

চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা ॥ 
কেস 

২৫৩ 



চাহি না সুখে থাকিতে হে, 

হের, কত দীনজন কাদিছে ॥ 

কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, 

জীবন-বন্ধন নিমেষে ট্রটিছে, 

কত ধলিশায়ী জন, মলিন জীবন 

সরমে চাতে ঢাকিতে ভে ॥ 

শোকে ভাহাকারে বধির শ্রবণ, 

শনিতে না পাই তোমার বচন, 

হৃদয়বেদন করিতে মোচন 
কারে ডাকি কারে ডাকিতে ভে 

মসাশার অমুত ঢালি দাও প্রাণে, 

আশীর্ববাদ কর আতর সম্তানে, 

পর্থভারা জনে ডাকি গহপানে, 

চরণে হবে রাখিতে হে! 

প্রেম দাও, শোকে করিতে সাম্মনা, 

ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা 

তোমার কিরণ করহ প্রেরণ. 

অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ॥ 

শি | শপ পলাশ 

চির দিবস নব মাধুরী নব (শোভা তব বিশ্বে 

নব কুস্্রম-পল্পব নব গীত নব আনন্দ ॥ 

৫৪ 



ধন্ম সঙ্গীত 

নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত, 

নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে ॥ 

ঢারিদিকে টিরাদন নবীন লাবণা 

তব প্রেমনয়ন-ছঢা | 

হদয়স্বামী হমি চির প্রবীণ 

ভমি চির নবান, চির মঙ্গল, চির সুন্দর ॥ 

চির বন্ধ, চির নিভর, চিরশান্ছি 

হমি হে প্রভ 

তমি চিরমঙ্গল সখা ভে, ( তোমার জগতে ) 

চিরসঙ্গী চির জীবনে । 

চিব পীতিস্তধানিঝর তমি ভে জদয়েশ | 

তব জয় সঙ্গীত ধবনিছে ( তোমার জগতে ) 

চির দিব! চির রজনা । 

শ শিপত তা পাত 

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ 

হদয়ে তমি জদয়নাথ হদয়হরণরূপ ॥ 

নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত, 

ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক ॥ 

৫৫ 



নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, 

প্রেমপরিপুণ মধুর ভাতি। 

ভকত-হদয়ে তব করুণারস সতত বহে, 

দীনজনে সতত কর অভয় দান ॥ 
পা পাশাপাশি 

ডেকেচেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে 

ডাঁকিতে এসেচি তাই, চল ত্বরা করে? ॥ 

তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা, 

ঘুচিবে বিরহ-তাপ কতদিন পরে ॥ 

আজি এ আকাশ মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে 

পুলকে জগণ্ড আজি কি মধু শোভায় সাজে । 

আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে, 

তাহার সে প্রেমমুখ জেগেচে অন্যরে ॥ 
৮ স্ব পাগল লস ৯ 

তার” তার? হরি, দীন জনে । 

ডাক তোমার পথে করুণাময়, 

পুজন-সাধন-হীন জনে ॥ 

অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ, 

পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ 

মরণ মাঝারে শরণ দাও হে, 

রাখ এ দুর্বল ক্ষীণ জনে ॥ 

২৫৬ 



ধন্ম সঙ্গীত 

ছছেরিল যামিনী নিভিল আলো, 

বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো, 

পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি 
ডাকি তোমারে প্রাণপণে । 

দিকৃহারা সদা মরি যে ঘুরে, 

যাই তোমা হতে দূর স্দুরে, 

পথ হারাই রসাতল-প্ররে, 

অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘানে 

মি ধন্য ধন্য ভে ধন্য তব প্রেম, 

ধন্য তোমার জগত-রচনা ॥ 

এ কি অমুতরসে চন্দ্র বিকাশিলে, 

এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ-হিল্লোলে ॥ 

একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, 

কুস্থমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥ 
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে, 

কি মধুগীতি তূুলিলে নদী-কল্লোলে 

এ কি ঢালিছ স্ধা মানব-হৃদয়ে 

তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥ 

স্২৫৭ 
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গান 

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন ভূমি আমার । 

তুমি স্থখ, তুমি শান্তি, ভুমি ভে অমৃত-পাথার । 

ত্রমিই ৪ আনন্দ লোক. জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক, 

তাপ-ভরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার ॥ 

(তামারি ইচ্ছা ভোৌক পণ, করুণাময় স্বামী । 

তোমারি গ্রেম ম্মরাণে রাখি, চরণে রাখি আশ, 

দাও দ্রঃখ দাও তাপ, সকলি সতিব আমি । 

তব (প্রম-আখি সতত জাগে, জেনেও না জানি: 

এ মঙ্গলরূপ ভুলি, তা শাকসাগারে নামি | 

আনন্দময় তোমার বিচ শোভান্খপুণ : 

আমি আপন দোষে দ্ঃখ পা, বাসনা-অন্ুগাম। 

মোহ-বন্ধ চিন কর কঠিন আঘাতে : 

অআঞ্সলিলধোত জদয়ে গাক দ্িবস্যামী ॥ 

তোমার কথা ভেখা কেহ ৩ বলেনা, 

করে শুধু মিছে কোলাহল । 
স্রধানাগরের তীরেতে বসিয়া 

পান করে শুধু হলাহল ॥ 

২৫৮ 



ধন্ধ সঙ্গাতে 

আপনি কেটেচে আপনার মূল, 

না জানে সাতার, নাভি পায় কুছ, 

ব্রোতে যায় ভেসে, 2ডাবে বুনি শোসে। 
করে দিবানিশি টলমল! ॥ 

আমি কোপা ষাব, কাভারে শ্ধাব, 

নিয়ে মায় সবে টানিয়া । 

এাকলা আমারে ফেলে মাবে শোষে 
অকৃল পাথাতর আনিয়। ! 

্হাদর তারে চা চারি ধারে, 

হাঁখি করিত ভলভল : 

আপনার ভারে মরি যে আপনি, 
াপিাচ্ হাদয় ভানবল ও 

চখ দিয়েচ, দিয়১ ক্ষতি নাভ, 

[কন গো একলা ফেলে রাখা ও 

ডকে নিলে, ছিল সারা কাছে, 

তমি তবে কাছে কাছে থাক? ॥ 

প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, 

রবি শশী দেখা নাভি যায়, 
এ পথে চলে যে অসভায়-_ 

তা'রে তুমি ডাক, প্রভূ, ডাক ॥ 

২৫০৯ 



সারের আলো নিভাইলে, 

বিষাদের আধার ঘনায়, 

দেখাও তোমার বাতায়নে 

চিরআলো জভলিছে কোথায় । 

শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, 
পিপাসিত প্রাণ কাদে ওই, 

অসীম প্রেমের উৎস কই, 
আমারে তৃষিত রেখো না ক ॥ 

টপ শি 

নিত্য নব সত্য তর শভ্র আলোকময়, 

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, 

কবে হবে বিভাসিত মম চিভ্ভ-আকাশে ॥ 

রয়েচি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি, 

উদ্ধীমুখে করপুটে, 

নব সখ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে ॥ 

কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ, 
নুতন আলোক আপন মন মাঝে । 

সে আলোকে মহান্থখে আপন আলয়মুখে 

চলে" যাব গান গাহি, 

কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥ 

২৬০ 



ধন্ম সঙ্গীত 

নব আনন্দে জাগ আজি, নবরবিকিরণে, 

শুভ্র স্থন্দর শ্রীতি-উজ্জ্বল নিম্মল জীবনে । 

উৎসারিত নবজীবননির্বর উচ্ছু(সিত আশাগীতি, 
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে ॥ 

সতেজ এস 

পেয়েচি অভয়পদ আর ভয় কারে, 

আনন্দে চলেচি ভবপারাবার-পারে । 

মধুর শীতল ছাঁয় শোক তাপ দূরে যায়, 

করুণাকিরণ তার অরুণ বিকাশে । 

জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তারে ॥ 

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি 

আমারে করি প্রচার হে। 

মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব 

নাম-্গান-অহঙ্কার হে ॥ 

তোমার কাছে কিছু নাহি ত লুকানো, 

অন্তরের কথা তুমি সব জানো, 

আমি কত দীন, আমি কত হীন, 

কেহ নাহি জানে আর হে ॥ 

২৬৯ 



গান 

ক্ষুদ্র কণে যবে উঠে তব নাম 
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম, 

তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, 

গ্রাসে আমায় আধার হে, 

পাছে প্রতারণা করি আপনারে, 

তোমার আসনে বসাই আমারে, 

রাখ মোহ হতে রাখ তম হ'তে, 

রাখ রাখ বার বার হে ॥ 

বসে” আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী। 

কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি ॥ 

কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে, 

দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে, 

নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥ 

কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ, 

বিফলে গীত অবসান, 

তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি । 

তুমি না কহিলে কেমনে কব 

প্রবল অজেয় বাণী তব, 

তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি; 
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি ॥ 

২৬২ 



ধর্ম সঙ্গাত 

বেঁধেচ প্রেমের পাশে ওভে প্রেমময় | 
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগিঃ ব্যাকুল জদয় ॥ 

তব প্রেমে কুসুম ভাসে, 
ভব ভ্রেমে চাদ বিকাশে, 
(প্রেম হাসি তব উষা নব নব, 

প্রেম-নিমগন নিখিল নীরব, 
তব প্রেমতরে ফিরে ভা হা করে? ভদ্াসা মলয় ॥ 
আকুল প্রাণ মম ফিরাব না সংসারে, 

ভুলেচে তোমার রূপে নয়ন আমারি । 
জলে স্থলে গগনতলে 

তব স্মধাবাণী সতত উথালে, 
শ্টনিয়।! পরাণ শান্ত না মানে, 

হটে যেতে চায় অনান্তেরি পানে, 
আকুল জদয় খোজে বিশ্মমর় ৪ প্রেম আলয় ॥ 

শুনেচে তোমার নাম অনাথ আতুর জন; 

এসেচে তোমার দ্বারে শুন্য ফেরে না যেন ॥ 

কাদে যার নিরাশায় আখি যেন মুছে যায়, 

যেন গে৷ অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥ 

২৬৩ 



গান 

কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন, 

শোকে জীন প্রাণ কত কাদিতেছে নিশিদিন । 

পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তা'র। কার কাছে, 

কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'রে দরশন ॥ 
পপি শিস শাপা 

সকাতরে ওই কীাদিছে সকলে, 

শোন শোন পিতা । 

কহ কানে কানে শ্নাও প্রাণে প্রাণে 

মঙ্গল বারতা ॥ 

ক্ষদ্র-আশা নিয়ে রয়েচে বাঁচিয়ে 

সদাহ ভাবনা 

যাকিছু পার হারায়ে যায়, 

ন। মানে সাস্তনা ॥ 

স্খ-আশে দিশে দিশে 

বেড়ায় কাতরে-_ 

মরীচিকা ধরিতে চায় 

এ মরু প্রান্তরে ॥ 

ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা 

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,-- 

কাদে তখন আকুল মন, 

কাপে তরাসে ॥ 

৬৪ 



ধন্ম সঙ্গীত 

কি হবে গতি, বিশ্বপতি, 

শান্তি কোথা আছে 

[তোমারে দাও, আশা পুরাণ, 

তুমি এস কাছে ॥ 
সমস পপ 

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার, 

নয়নে তোমার জ্োতি অধিক ফুটেচে তাই । 

চচৌদিকে বি্ষাদ-ঘোরে ঘেরিয়। ফেলেচে মোরে, 

তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ॥ 

(কলিয়। শোকের ছায়া ম্বতা ফিরে পায় পায়, 

যতনের ধন বত কেড়ে কেড়ে নিয়ে নায় 3 

তবু সে ম্বৃত্যর মাঝে অন্ত মুরতি রাজে, 

ম্ৃত্তাশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই । 
শেশশ্শীষ্পিপপী্শি 

হদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে 

এস হে আনন্দময়, এস চির-স্ন্দর ॥ 

দেখাও তব প্রেমমুখ, পাঁসরি সবব ছুখ, 

বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহর ॥ 

৬৫ 
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শুভদিন শুভরজনী আন আন এ জীবান 

ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম ; 

মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর, 
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশ। স্থধা-নিঝও 

(৯ পাপী 

হৃদয়-বেদন। বহিয়া প্রভূ, এসেচি তব দ্বারে ॥ 

তুমি অন্তরা হৃদয়ন্ামী, সকলি জানিছ হে-_ 

যত দুঃখ লাজ দারিদ্রা সঙ্কট আর জানাইব কারে 

অপরাধ কত করেচি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে : 

তুমি ছাড়! প্রভূ, মাজদরনা কে করিবে না সংসারে ॥ 

সব বাসনা দিব বিসজ্ভন তোমার প্রেম-পাথারে ; 

সব বিরহ বিচ্ছেদ ভলিব, তব মিলন-অগ্ুত ধারে ॥ 

আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার; 

পরিশ্রান্ত জনে প্রভূ, ল'য়ে যাও সংসার-সাগরপারে ॥ 

শপ পপ 

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও 

আমায় আনন্দে ভাসাও ॥ 

না চাহি তর্ক না চাহি মুক্তি, 

নাজানি বন্ধ না জানি যুক্তি, 

তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥ 

২৬৬ 



ধন্টা সঙ্গাত 

সকল বিশ্ব ডরবিয়। যাক্ শান্ছি-পাথারে, 

সব শখ দুখ গামিয়া যাক দয় মাঝারে । 

সকল বাকা সকল শব্দ, সকল চেন্টা হউক স্তব্ধ, 

তামার চিত্তজধিনী বণা আমার আন্ঠরে শ্নাও ॥ 
্পপপপোপিশ শি পপ পপ বীিপকীগিরকত 

গাজি এ ভারত লজ্জিত ভে। 

ভীনতাপাঙ্কে মজ্জিত ভে ॥ 

নাভি পৌরুষ নাভি বিচারণা, 

কঠিন তপস্যা সভা সাধনা, 

মন্তরে বাহিরে ধাম্মে কন্মে 

সকলি ব্রল্দ-দিবভিুত হে ॥ 

ধিক ত লাঞ্চিত পুীপরে, 
পধলি-বিলন্তিত স্প্তিভরে : 

রুদ্র, তোমার নিদারুণ বাজে 

কর তারে সহসা তজিডিত ভে ।. 

পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে 

জাহত ভারত রঙ্গের নামে, 

পুণ্যে বীধষ্ো অভয়ে অমৃতে 

হইবে পলকে সজ্জিত হে ॥ 



ইচ্ছ' ঘবে হবে লইয়ো পারে 3 

পূজা-কুস্থমে রচিয়া অগ্লি 

আছি বসে" ভবসিন্ধুকিনারে ॥ 

যত দিন রাখ, তোমা মুখ চাহি 

ফুল্প মনে রব এ সংসারে ॥ 

ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে, 

ভুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে 
শি পপ পালা লাল শপ 

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে 

মামি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে 

তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্যমাঝে 

নীরবে একাকী আপন মভিমা-নিলায় ॥ 

অনন্ত এ দেশকালে, অগণা এ দীপ্ত লোকে, 

তমি আছ মোরে চাহি, আমি চাভি তোমা পানে 

স্তব্ধ সর্বন কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর. 

এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥ 
পিস 

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নিশ্মল প্রাণে 

জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কম্ম আনন্দে 

সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দগানে । 

২৬৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে, 

গাঁক আনন্দে নিন্দা অবমানে | 

সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে, 

চির-অম্বত-নির্ঝরে শাস্তিরসপানে ॥ 
আরজে 

[ভ সখা মম হৃদয়ে রহ । 

সংসারে সব কাজে ধানে জ্বানে হৃদয়ে রহ ॥ 

নাগ, তমি এস ধীরে, সুখ খ হাসি নয়ননীরে, 

লহ আমার জীবন ঘিরে ₹-- 

সংসারে সব কাজে ধানে ভ্ঞানে জদয়ে বত ॥ 

আনন্দ তৃমি স্বামী, মঙ্গল তমি, 
হতমি ভে মভান্রন্দর, জীব্ননাগ ॥ 

শোকে দুখে তোমারি বাণী 
জাগরণ দিবে আনি, 

নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥ 

চিতমন অপিন্ু হব পদপ্রান্তে 

শুভ্র শীন্তিশতদল-পুণা-মধুপানে : 
চাহি আছে সেবক, তব শ্থদৃষ্টিপাতে 
কাবে হবে এ ডখ-রাত প্রভাত ॥ 



শূন্য ভাতে ফিরি হে নাথ পথে পণে, 

ফিরি হে দ্বারে দ্বারে, 

চিরভিখারী জদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥ 

চিত্ত না শান্তি জানে, তুষ্ণা না তপ্তি মানে, 

যাহা পাই তাই ভারা, ভাসি অশ্রধারে | 

সকল যাত্রী চলি গেল, বভি গেল সব বেলা, 

আসে ন্তিমির যামিনীা ভাঙিয়া গেল মেলা । 

কত পথ আছে বাকি, বাব চলে" ভিক্ষা রাখি, 

কোথা! জলে গৃহপ্রদাপ কোন সিহ্কপারে ॥ 

শক্তিজূপ ভের তার, 

আনন্দিত, তাতন্দিত, 

ভলোৌকে, ভবলোকে, 

বিশ্কাজে চিত্তমাঝে, 

দিনে রাতে ॥ 

জাগরে জাগ জাগ, 

উৎসাহে উল্লাসে, 

পরাণ বাধরে মরণহরণ 

পরমশক্তি সাথে 

২৭০ 



ধন্য সঙ্গাত 

আন্তি আলস বিষাদ 

বিলাস দ্বিধা বিবাদ 

দূর কর রে। 

চল রে,চল রে কল্যানে, 

চল রে অভয়ে, চল বে আলোকে, 
চল বলে। 

তখ শোক পরিহরি 
মিল রে নিখিলে নিখিলনাগে ॥ 
দা পাস জপ ওল কি 

বিপুল তরঙ্গ রে বিপুল তরঙ্গ রে। 
শন গঠান উদ্দেলিযা, মগন করি" অতাত অনাগত 

আালোকে উচ্জ্রল, জাবনে চঞ্চল, 

॥ কি আনন্দ তরজ্ ॥ 

তাই, ভ্ুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা, 

চমকি কম্পিছে চেতনাধারা, 

আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, 

কুহরে জদয় বিহঙ্গ ॥ 
অপ পপকরপপ 

প্রচণ্ড গঞ্জনে আসিল এ কি দুদিন । 

দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তশুভন 

৭১ 



ঘন ঘন দামিনী-ভূজঙ্গ-ক্ষত যামিনী, 
অন্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ ॥ 

ছাড় রে শঙ্কা, জাগ ভারু অলস, 

আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি । 

অকুগ আখি মেলি হের প্রশাস্ত বিরাজিত, 

মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুপ্জররূপে ভয়হরণ 
(সস 

আনেক দিয়েচ নাথ, 

আমার বাসন! তবু পুরিল না! ॥ 

দীন দশী ঘুচিল না, অশ্রবারি মুছিল না 

গভার প্রাণের তষ! মিটিল না মিটিল না ॥ 

দিয়েচ জাবন মন, প্রা।ণপ্রির পরিজন, 

স্ধান্গিগ্ধ সমারণ, নালকান্ত গন্বর, 

শ্যআমশোভা ধরণা । 

এত বদি দিলে সখা, আরও দিতে হবে হে, 

তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিৰ না ॥ 

অন্ধ জনে দেহ আলো, ম্বৃত জনে দেহ প্রাণ। 

তুমি করুণামৃতসিম্ধু কর করুণা-কণা দান ॥ 

শক্ষ দয় মম কঠিন পাষাণসম, 

প্রেমসলিল-ধারে সিঞ্চহ শুক্ধ নয়ান ॥ 

৭ 



ধন্ম সঙ্গীত 

যে তোমারে ডাকে ন। ভে, তাগরে ভুমি ডাক ডারু, 
(তাম। হ'তে দরে যে বায়, তা'রে তমি রাখ? রাখঠ। 
তষিত ষে জন ফিরে তব স্ুধাসাগরতারে, 
জড়াও তাহারে শ্রেহ-নারে, স্তধা করাও হে পান ॥ 

তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন ভারান্ুু অবহেলে, 

কখন্ ঘুমাইন্র ভে আধার হেরি আখি মেলে । 

বিরহ জানাইব কায় সান্তুনা কে দিবে ভায়, 

বরব বরষ চলে' বায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান»- 
দরশন দাও ভে, দাও ভে দাও, কাদে জদর মিয়মাণ | 

জগ জাগরে জাগ, সঙ্গীত, 

চিশু-অন্বর কর তরঙজ্গিত, 

নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত 

হৃদয়-কুর্জবিতানে ॥ 

মুক্তবন্ধন সপ্তস্থর তব 

করুক বিশ্ববিভার । 

সৃধাশশী-নক্ষত্রলোকে 

করুক হষ প্রচার । 

৭৩) 
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তানে তানে প্রাণে প্রাণে 

গাথ নন্দনহার | 

পুর্ণ কররে গগন-অঙ্গন 

তার নন্দনগানে ॥ 

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়। 

তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায় 

অসীম সৌন্দয্য তব কে করেচে অনুভব হে, 

সে মাধুরী চির নব, 
আমি না জেনে প্রাণ সপেচি তোমায়। 

তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আধারে ; 
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে ; 

তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষত্র দীন, 
কি অপূর্বব মিলন তোমায় আমায় ॥ 

কে যায় অমুত-ধাম-যাত্রী। 

আজি এ গহন তিমির রাত্রি, 

কাপে নভ জয় গানে ॥ 

২৭৪ 



ধন্ম সঙ্গীত 

আনন্দ রব শ্রবণে লাগে, 

স্বপ্ত হৃদয় চমকি জাগে, 

চাহি দেখে পথপানে ॥ 

ওগো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাস বাণী। 

যাব অহরহ সাথে সাথে 

স্বখে দুখে শোকে দিবসে রাতে 

অপরাজিত প্রাণে ॥ 
৪০৫৯ আত (এ আপ আক জগ শপ 

অসীম কালসাগরে ভূবন ভেসে চলেচে। 

অমৃত-ভবন কোথা! আছে তাহা কে জানে ॥ 

হের, আপন হৃদয়-মাঝে ড্রবিয়ে, এ কি শোভা ! 

অম্বতময় দেবতা সতত 

বিরাজে এই মন্দিরে, এই স্ধা-নিকেতনে ॥ 
০ 

ছুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে, 

জাগি ভেরিন্ু তব প্রেম-মুখ-ছবি ॥ 

ভেরিন্ু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে, 

জাঁগে তব নয়নে প্রাতে শুভ রবি ॥ 

গুনিন্থ বনে উপবনে আনন্দ-গাখা, 

আশা হৃদয়ে বহি নিতা গাহে কবি ॥ 

পা পিপি 

২৭৫ 



আজি নাভি নাভি নিদ্রা আীখিপাতে। 

তোমার ভবনতলে ভেরি প্রদীপ জ্বলে, 

দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় ভাতে 

ক্রন্দন ধ্বনিছে পথভারা পবনে, 

রজনী মচ্ছাগত বিদ্াতঘাতে ৷ 

দ্বার খোলো ভে দ্বার খোলো- 

প্রভ কর দয়া দেহ দেখা তুখরাতে ॥ 

কোথা হ'তে বাজে প্রেমবেদনারে | 

ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন 

হৃদয-অঙ্গনে আস সখা মম! 

সকল দৈত্য হব দর কর, গুরে, 

জাগ স্খে ওরে পাণ। 

সকল প্রদীপ তব জ্ৰালরে স্রালরে 

ডাক আকুল ন্গরে এস হে প্রিয়তম 
পা পপ পিক জপ 

আঁজি এনেচে তাহারি আশার্ননাদ এাভাত-কিরণে 

পবিজ কর-পরশ পেয়ে 

ধরণী লুটিছে তাহারি চরণে ॥ 

২৭৬ 



ধন্ম সঙ্গাত 

আনান্দে তরুলতা নোয়াইচ্ছে মাথা, 
কৃস্তম ফোটাইছে শত বরণে । 

আশা উল্লাসে চরাচর হাসে, 

কি ভয় কি ভয় দ্রঃখ তাপ মরণে 

এ কি সুগন্ধ হিল্লোল বভিল, 

আজি প্রভ।তে, জগত মাতিল তায় । 

হদয়-মপকর ধাউছে দিশি দিশি 

পাগল প্রায় ॥ 

বরণ বরণ পষ্পরাজি জদয় খলিয়ীছে আজি 

(সেই স্তরভি-স্তধা করিছে পান, 

পূরিয়। প্রাণ, সে স্ধা করিছে দান, 

সে সুধা তনিলে উলি যায় ॥ 

এ পোহাইল তিমির রাতি। 

পর্ননগগনে দেখা দিল নব ওুভাতঙ্চটা, 

জাঁবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে 

প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি ॥ 

২৭৭ 



কে পাঠালে এ শুভিন নিদ্রা মাঝে, 
মহ! মহোলোসে জাগাইলে চরাচর, 

স্থমঙ্গল আশীর্ববাদ বরষিলে 

করি প্রচার শ্রখ-বা রত 

ভুমি চির সাথের সাথা ॥ 

ওঠ ওঠ রে-_বিফলে প্রভাত নহে" যায় ষে। 

মেল আখি, জাগে জাগো, থেক না রে অচেতন 

সকলেই তার কাজে ধাইল জগত মাঝে, 

জাগিল প্রভাত-বায়, 

ভানু ধাইল আকাশ-পথে 

একে একে নাম ধরে? ড।কিছেন বুঝি প্রভু - 

একে একে ফুলগুলি তাই 

ফুটিয়া উঠিছে বনে । 

পুন সে আহ্বান-বাণী--চাভ সেই মুখপানে- 

তাহার আশিস লয়ে 

চল রে যাই সবে তার কাজে ॥ 
পাশ শপ এজ 

তুমি আপনি জাগা মোরে হব শধা-পরশে 

হৃদয়নাথ, তিমির-রজনী-অবস।নে হেরি তোমারে । 

ধীরে ধীরে বিকাশে! হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভাতি ॥ 
সপ্ত 

২৭৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

নৃতন প্রাণ দাও, প্রীণসখা, আজি স্থৃপ্রভাতে | 

বিষাদ সব কর দুর নবান আনন্দে, 

প্রাচীন রজনী নাশো নুতন উষালোকে ॥ 

আজি শুভ শুজ পরাতে কিবা শোভা দেখালে, 

শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি। 

নিখিল নীল অন্বর বিদারিযা দিক্ দিগন্তে, 

আবরিয়া রবি শশী তারা 

পুণা মাহুমা উঠে বিভ।সি ॥ 

স্বপন যাঁদ ভাডিলে রজনী প্রভাতে, 

পুরণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে। 

রাখ মোরে তব কাজে, 

নবীন কর এ জীবন হে। 

খুল মোর গৃহদ্বার 

ডাক তোমারি ভবনে হে ॥ 

বিমল আনন্দে জাগ রে। 

মগন হও সুধাসাগরে । 

হৃদয় উদয়াচলে দেখ রে চাহি, 

প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে ॥ 

০০১ 



গাশ 

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে 

দিলে আমারে জাগায়ে। 

(মলি দিলে শুভ প্রাতে স্বপ্ত এ আখি 

স্টঠভ্র আলোক লাগায়ে ॥ 

মিথা। স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, 

আধার গেল মিলায়ে : 

শান্তিসরসীমাকঝে চিভকমল, 

ফুটিল আনন্দবায়ে ॥ 
৮ 

কেরে ওত ডাকিছে, 

স্লেহের রব উঠিছে জগতে জগতে-- 

তোঁরা আর, আয়, আয়, আয় । 

তাঠ আনন্দে বিতঙ্গ গান গাভে 

প্রভাতে, সে ভধান্পর প্রচারে। 

বিষাদ তবে কেন, অশ্রুঃ বহে চোখে, 

শোককাতর আকুল কেন আজি 

কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই-- 

পূর্ণ হবে আশা! ॥ 
শপ পো সস শা পপ 

অন্তরে জাগিভ অন্তরযামী । 

তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি । 

২৮০ 



ধন্ম সঙ্গীত 

ংসারস্খ করেচি বরণ, 

তবু তুমি মম জীব্নম্বামা ॥ 

ন1 জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে, 

আপন গরবে অসাম জগতে । 

তবু সেহনেত্র জাগে প্রুবতারা, 

তব শুভ আশিস আসিছে নামি ॥ 

শত্র আসনে বিরাজ অকুণ-ছটামাঝে, 

নীলাম্বরে ধরণীপরে 

কিবা মহিমা তব বিকাশিল । 

দাপ্ত সুধা তব মুকুটোপরি, 
চরণে কোটি তারা মিলাইল, 

আলোকে প্রেমে আনন্দে 

সকল জগত বিভাদিল ॥ 

আছ অন্তরে চিরাদিন, তবু কেন কাদি। 

তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি, 
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ॥ 

২৮১ 
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গান 

অকুলের কূল তুমি আমার, 
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে । 

আনন্দঘন বিভূ, তুমি যার স্বামী, 

সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ॥ 

আজি হেরি সংসার অম্বতময় । 

মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্প বন, 

মধুর বিহগকলধ্বনি ॥ 

কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা, 

হৃদয়কুস্ডম উঠিল ফুটি পুলকভরে ॥ 

অতি আশ্চব্য, দেখ সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে, 

অসীম জগতম্ামী বিরাজে সুন্দর শোভন । 

ধন্য এই মানব-জাবন, ধন্য বিশ্-জগত, 

ধন্য তার প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য | 

আনন্দধারা বহিচে ভুবনে, 

দিনরজনী কত অম্তরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥ 

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া, 

সদ! দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি, 

নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥ 

২৮, 



ধন্ম সঙ্গীত 

বসিয়া আছ কেন আপন মনে, 

সার্থনিমগন কি কারণে £ 

চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি, 

ক্ষুদ্র তঃখ সব তচ্ছ মানি, 

প্রেম ভরিয়া লহ শুন্য জীবনে ॥ 

আনন্দ রয়েচে জাগি ভুবনে তোমার 

ভমি সদা নিকটে আছ বলে”। 

স্তঙ্দ অবাক নীলান্গরে রবি শশী তারা, 

গাণিছে হে আজ কিরণমালা ॥ 

বিশ্মপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে 

(তোমার জ্রোড় প্রসারিত বোমে ব্যোমে । 

আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে, 
তব স্সেহমুখপাঁনে চাহি চিরদিন ॥ 

শিপ পপ পলাশী 

আমি দীন অতি দীন- 

কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণী-খণ । 

তব ন্সেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে, 

তাপিত হৃদয়মাঝে ঝরিছে নিশিদিন ॥ 

২৮৩ 



হদয়ে বা আছে, দিব তব কাছে, 

তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে-_ 

চিরদিন তব কাজে রহিব জগত মাঝে, 

জীবন করেচি তোমার চরণতলে লীন ॥ 

€ কি এ সুন্দর শোভা ! কি মুখ হেরি এ! 

আজি মোর ঘরে আইল হদয়-নাথ, 

প্রেম-উত্স উৎথলিল আজি । 

বল হে প্রেমময় জদয়ের মী, 

কি ধন তোমারে দিব উপহার ? 

জদয় প্রাণ লহ লহ তিমি, কি বলিব, 

যাহা কিছ্ব আছে মম সকলি লও ভে, নাথ ॥ 

এ কি লাবণ্যে পুণ প্রাণ প্রাণেশ ভে, 

আনন্দ-বসন্ভ-সমাগমে। 

বিকশিত পীতি-কুস্তম হে, 

পুলকিত চিত-কাননে | 
জীবনলতা অবনতা তব চরণে । 

হরধ-গীত উচ্ডুসিত হে, 

কিরণ-মগন গগনে ॥ 

৮৪ 
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এখনো আধার রয়েচে, হে নাথ, 

এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর, 

সব শ্ত্যময় | 

চারিদিকে চাহি পণ নাহি নাহি, 

শান্তি কোথা, কোথা আলয়। 

কোণ! তাপহারী পিপাসার বারি__ 

দয়ে চিরআশ্রয় ॥ 

এস ভে গ্রহাদেবতা ! 

এ ভবন পণা-প্রভাবে কর পবিভ্র। 

বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি, 

দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র | 

শিখ।ও করিতে ক্ষমা, করভে ক্ষমা, 

জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা, 

দেহ ধের্ধ্য হৃদয়ে-_ 

স্খে ছুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত। 

(দেখাও রজনীদিবা বিমল বিভা, 

বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা, 

নব শোভা-কিরণে 

কর গ্রহ স্রন্দর রমা-বিচিত্র | 

৮৫ 



গান 

সবে কর প্রেমদান প্রিয়া প্রাণ, 
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান | 

সব বৈরী হবে দূর 
(তোমারে বরণ করি জীবন-মিত ॥ 

পাপ পাপা পালা পপি পাপা ০ 

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা, 

ভয় যায় ভব নামে। 

নির্ভয়ে অধুত সহজ লোক ধায় হে, 

গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে: 

ভব বলে কর বলী বারে ক্ুপামর, 

[লাকভয় বিপদ ম্বত্্যভয় দূর হয় তার 

আশা বিকাশে সর বন্ধন ঘুচে, 

নিত্য অমতরস পায় ভে ॥ 

পপ পাপী 

কেন জাগে ন। জাগে না অবশ পরাণ 

নিশিদিন অচেতন ধুলি-শয়ান | 
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে, 

জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ॥ 

৮৬ 
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বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি, 
চন্দ্রমা হাসে সধাময় হাসি; 

তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে, 

(কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান ॥ 

পাই জননীর অযাচিত ম্নেহ, 
ভাইভগিনা মিলি মধুময় গেহ 3 
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে, 
কেন করি তোমা হ'তে দুরে প্রয়াণ ॥ 

কেন বাণী তব নাভি শুনি নাথ হে। 

অন্ধজানে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, 

বিরহে তব কাটে দিনরাত হে ॥ 

স্বপুসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা, 

চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা, 

আপনপানে চাহি শুধু নয়ন-জলপাত হে ॥ 

পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল, 

কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে। 

অহঙ্কার চুর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর, 
হৃদয়মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে ॥ 

২৮৭ 



ত্রমি কি গে: পিতা আমাদের, 

ওই যে নেহারি মুখ অতুল ন্মেহের ! 

ওই বে নয়ন তব মরণকিরণ নব, 

বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের | 

ওই কি ন্েভের রবে ডাকিছ মোদের সবে, 

(তোমার আসন “ঘেরি দাড়াৰ কি কাছে গিয়া ? 

হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে ভুলি 

দিবে কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ? 
স্পা কল পবা সপ 

তোমার দেখা পাব বলে" এসেচি যে সখা 
শুন প্রিয়তম হে কোথা আচ লুকাহয়ে, 

তব গোপন বিজন গ্ুহে লয়ে যাও । 

দেহ গো সরারে তপন হারকা, 

আবরণ সন দুর কর ভে, মোচন কর তিমির 

জগত আড়ালে থেক না বিরলে, 

লুকায়ো না আপনারি মভিমামাঝে, 

তোমার গুহের দ্বার খুলে দাও ॥ 

তোমারি মধুর রূপে ভরেচ ভূবন, 

মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন। 

ক্৮৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, 

পুণিমা-প্রসন্গ রাতি, 
রূপ-রাশি-বিকশিত-তন্ু কুস্তমবন । 
তোমাপানে চাহি সকলে স্থন্দর, 

রূপ হেরি আকুল অন্তর, 

তোমারে খেরিয়া ফিরে নিরন্তর 

তোমার প্রেম চাহি । 

উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, 

গগন পুণ প্রেম-গানে, 

তোমার চরণ করেচে বরণ নিখিল জন ॥ 

নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা করেচি মনে । 

চাতিব না হে চাহিব না হে দুর দুরান্তর গগনে । 

দেখিব তোমারে গুহ মাঝারে জননীন্সেহে ভাতৃপ্রেমে, 

শত সহত্র মঙ্গলবন্ধনে | 

হেরিব উদ্সব মাঝে মঙ্গল কাজে, 

প্রতিদিন হেরিব জীবনে । 

হেরিব উজ্ভ্রল বিমল মুণ্তি তব শোকে দুঃখে মরণে 

হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে হে, 
গভীর অন্তর-আসনে ॥ 

২৮০) 
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গান 

পেয়েচি সন্ধান তব অন্তযামী 

অন্তরে দেখেচি তোমারে । 

চকিতে চপল আলোকে হৃদয়-শতদল মাঝে, 

হেরিনু একি অপরূপ রূপ। 

কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে 

মাতিয়া কলরবে ; 

সহসা কোলাহল মাঝে শুনেচি তব আহ্বান, 

নিভৃত হৃদয় মাঝে 

মধুর গভীর শান্তবাণী ॥ 

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, 

ধ্ুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে । 
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, 

হুখ-জ্বাল৷ সেহ পাসরে-_ 

সব হুখ-জ্বাল৷ সেই পাসরে । 

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে 

তব নামে কত মাধুরা 

যেই ভকত সেই জানে, 

তুমি জানাও যারে সেই জানে । 
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥ 

২০১৩ 
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স্বামী তুমি এস আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে, 

পাপে মান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে । 

ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে, 
পথ তবু নাহি জানে আপন আধারে । 

ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম, 

বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়! যায় বারবার । 
সম্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অআবারি বহে, 

বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে ॥ 

াাপপাপস্পাসপিস্পাসপিসসপিপপ্প পপি 

চিরসখা, ছেড় না মোরে ছেড় না। 

ংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর, 

নিভভন সজনে সঙ্গে রহ। 

অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, 

অবলের বল। 

জরা-ভারাতুরে নবীন কর, 

ওহে স্ধাসাগর ॥ 

পাত লা পা 

তোমারি সেবক কর হে আজি হতে আমারে 

চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ, 

তোমার কন্মে রাখ বিশ্ব-ছুয়ারে । 

২০৯১ 



গান 

কর ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুন্ধ আশ, 

লোকভয়, দূর করি দাও দাও । 

রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে, 

মগ্ন কর আনন্দরসধারে ॥ 

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা । 

বাজে অসীম নভমাঝে অনাদ্দি রব, 

জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা ॥ 

একক অখঞ্ ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে 

পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে ; 

বি্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, 

লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যনারা ॥ 

বাণী তব ধায় অনন্ঞ গগনে লোকে লোকে, 

তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা । 

স্বখ দুঃখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার, 

নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তিধারা 

ভক্ত-হৃদবিকাশ প্রাণবিমোহন 

নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর 

২৯২ 
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কভু মোহ-বিনাশ মহা রুদ্রম্ালা, 

কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর। 

চঞ্চল হর্শোকসম্কুল কল্লোলপরে 

স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ; 

প্রেমমু্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে, 
ধ্যান-নয়নে পরিপুণণ রূপ তব স্থন্দর ॥ 

সপন 

ভুবন হইতে ভুবনবাসা এস আপন হৃদয়ে 
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ 

আছে নিতা সাথ সাথ, 

কোথা ফিরিছ দিবারাত 

হের তাহারে অভয়ে। 

হেথা চির আনন্দধাম, 

হেথা বাজিছে অভয় নাম, 

হেথা পুরিবে সকল কাম 
নিভৃত অমৃত আলয়ে ॥ 

স্থখহীন নিশিদ্দিন পরাধীন হয়ে, 

ভ্রমিছ দীন প্রাণে । 

সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত, 

শির নত কত অপমানে । 

২০৩ 



গান 

জান না রে অধে। উর্ধে বাহির অন্তরে 

ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয় 

তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয়ভার, 

সতত সরল চিতে চাহ তারি প্রেমমুখপানে ॥ 

সপ 

স্বন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল, 

সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল। 

কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণাগন্ধ, 

শুন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধবনে । 

অচল বিরাজ করে-_ 

শশিতারামণ্ডিত স্থুমহান্ সিংহাসনে নিুবনেশ্বর 

পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, 

জয় জয় গীত গাভে স্তরনর ॥ 
কলি” আপি 

মহারাজ, এ কি সাজে এলে হদয়পুর মাঝে 

চরণতলে কোটি শশিসুধ্য মরে লাজে ॥ 
গর্বন সব টুটিয়া 

মুচ্ছি পড়ে লুটিয়! 
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে । 

৯৪ 



যদি 

তবে 

ওহে 

এ 
আমি 

ধন্ন সঙ্গীত 

এ কি পুলকবেদন। বহিছে মধুবায়ে । 

কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে 

পলক নাহি নয়নে, 

হেরি না কিছু ভূবনে, 

নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥ 

ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর, 

দয়া কোরে হে দয়া কোরে হে দয়া কোরো ঈম্ঘর | 
অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেচি পাপের কুলে, 

দয়া কোরো হে দয়া কোরো হে দয়া করে লও তুলে। 

জলের মাঝারে বাস করি তবু তষায় শুকায়ে মরি-_ 

দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও হুদয় সুধায় ভরি ॥ 

গায় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি 

জয় তোমার করুণা, 

জয় তব ভীষণ সব-কলুষনাশন রুদ্রতা, 

জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, 

জয় শোক তব, জয় সান্তনা ॥ 

২০১৫ 



গান 

জয় পুর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব, 

জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িশী, 

ভয় প্রেম-মধুময় মিলন তব, 

জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা ॥ 

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে, 

নাথ, চিত্তমাঝে, 
স্থখে হুখে সব কাজে, 

নিশ্ভনে জনসমাজে | 

উদ্দিত রাখ, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র 

অনিমেষ মম লোচনে, 

গভীর তিমির মাঝে ॥ 

নব নব পল্লবরাজি 

সব বন উপবনে উঠে বিকসিয়ী, 

দখিন পবনে সঙ্গীত জঠে বাজি ॥ 
মধুর স্থগন্ধষে আকুল ভুবন, 

হাহা করিছে মম জীবন, 

এস এস সাধন ধন, 

মম মন কর পুর্ণ আজি ॥ 

০৯৬ 



ধর্ম সঙ্গীত 

মোরে বারে বারে ফিরালে। 

পুজাফুল না ফুটিল, 
দুখনিশা না ছুটিল, 

না টুটিল আবরণ । 

জীবন ভরি মাধুরী 

কি শুভ লগনে জাগিবে ? 

নাথ, ওহে নাথ, 

কবে লবে তনু মন ধন ॥ 

বাজাও তুমি কৰি তোমার সঙ্গীত স্থমধুর 

গন্তীরতর তানে প্রাণে মম। 

দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নিবরি তব পায়ে। 

বিসরিব সব স্থ দুখ চিস্তা অতৃপ্ত বাসনা, 

বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে 
অন্ুখন আনন্দ বায়ে ॥ 

পুর্ণ আনন্দ পুর্ণ মঙগলরূপে হৃদয়ে এস, 
এস মনোরগ্জন | 

আলোকে আধার হৌক চু্ণ, অমতে মৃত্যু কর পূর্ণ, 

কর গভীর দারিদ্র্যভগ্রন ৷ 

| ২৯৭ 
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গান 

সকল সংসার দাড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে সাসিছ দেখি ; 

জ্যোতিম্ময় তোমার প্রকাশে শশী তখন পায় লাজ, 

সকলের তুমি গর্ববগঞ্জন ॥ 

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ, 

কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে, 

তুমি কোথায়__তুমি কোথায় ! 
হায় সকলি অন্ধকার-_ চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ, 
আধার নিখিল বিশ্বজগত, 

তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে স্ন্দর মোর নাথ, 
মধুর প্রেম-আলোকে, 

তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥ 

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন 

আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে, 

গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাড়াইল । 

নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, 

থামাইল ধর! দিবস কোলাহল ॥ 

কিবা 

৪১৮ 



ধন্ম সঙ্গীত 

আজি বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল। 

কতদিন পরে মন মাতিল গানে, 

পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে, 
ভাই বলে” ডাকি সবারে, ভুবন স্থমধুর প্রেমে ছাইল | 

এত আনন্দ-ধবনি উঠিল কোথায়, 

জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায় । 

কোন্ অমুত ধনের পেয়েচে সন্ধান, 

কোন্ সুধা করে পান। 

কোন্ আলোকে আধার দূরে যায়। 
পল এপ 

এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে! 

স্থন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি, 

চাও হদয়মাঝে চাও হে ॥ 

এসেচে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে 

হে প্রাণেশ, ডাকে সবে এ তোমারে | 

এস হে মাঝে এস, কাছে এস, 

তোমায় ঘিরিব চারি ধারে । 

উত্সবে মাতিব হে তোমায় লঃয়ে, 

ডুবিৰ আনন্দ-পারাবারে ॥ 

২০১৯ 



কামনা করি একান্তে, 

হউক বরধিত নিখিল বিশ্বে স্থখ শান্তি । 

পাপতাপ হিংসা শোক, 

পাসরে সকল লোক, 

সকল প্রাণী পায় কূল 
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে ॥ 

জাগিতে হবে রে। 

মোহ-নিদ্রী কভু না রবে চিরদিন, 

ত্যজিতে হইবে স্ুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে 

জাগে তার ন্যায়াদণ্ড সর্ববভূবনে, 

ফিরে তার কালচক্র অসীম গগনে । 

জ্বলে তার কুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে ॥ 

জাগ্রত বিশ্বকোলাহলমাঝে 
ভূমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিবকার, 

পরিপুর্ণ মহাজ্ঞান । 
তোমা পানে ধায় প্রাণ 

সব কোলাহল ছাড়ি, 

চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥ 

06০ 



ধন্ম সঙ্গীত 

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ স্েহ-কোলে । 

নয়ন-সলিলে ফুটেচে হাসি, 

ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ-হরণ ন্েহ-কোলে ॥ 
ফিরিছে যারা পথে পথে ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে ছারে, 

শুনেচে তাহারা তব করুণা, | 

দুখী জনে তৃমি নেবে তুলে, তাপ-হরণ ন্মেহ-কোলে ॥ 

ডুবি অমৃত-পাথারে,_- 

যাই ভূলে চরাচর, 

মিলায় রবি শশা। 

নাহি দেশ, নাহি কাল নাহি হেরি সীমা, 

প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে ॥ 

৩ পপি পিপাসা ৯ পাট জানা 

তোমা লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে, 

সখ নাই জীবনে তোমা বিনা । 

সকলে চলে' যায় ফেলে” চিরশরণ হে, 

তুমি কাছে থাক স্থখে দুখে, নাথ, 

পাপে তাপে আর কেহ নাহি ॥ 

৩)০১ 



তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে 

প্রেম-কুস্থমের মধুংসৌরভে-_ 
নাথ, তোমারে ভূলাব হে। 

তোমার প্রেমে, সখা সাঁজিব সুন্দর, 

হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিৰ চেয়ে । 

আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর, 

মধুর হাসি বিকাশি র'বে হৃদয়াকাশে ॥ 

দুয়ারে বসে আছি, প্রভূ, সারা বেলা, 

নয়নে বহে অশ্রুবারি । 

সংসারে কি আছে হে হুদয় না পুরে; 

প্রাণের বাসনা প্রাণে লঃয়ে, 

ফিরেচি হেথা দ্বারে দ্বারে । 

সকল ফেলি আমি এসেচি এখানে, 

বিমুখ হয়ো না দীনহীনে, 
যা* কর হে রব পড়ে” ॥ 

৭ পট পপি 

দেবাধিদেৰ মহাদেব । 

অসীম সম্পদ অসীম মহিম! | 

মহাসভা তব অনন্ত আকাশে, 

কোটি ক গরাহে জয় জয় জয় হে 

৩)০ 



ধন সঙ্গীত 

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও 

মাঝে কিছু রেখ' না রেখ+ না, 

থেকো না থেকো না দূরে। 

নিজ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে, 

নিতা তোমারে হেরিব ॥ 

শোন তার স্মধাবাণী শুভ মুহুর্তে শান্ত প্রাণে, 

ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড় রে আপন কথা । 

আকাশে দিবানিশি উলে সঙ্গীত-ধবনি তাহার, 

কে শুনে সে মধুবীণারব-- 
অধীর বিশ্ব শন্যপথে হ'ল বাহির ॥ 

শন্য প্রাণ কাদে সদ প্রাণেশ্বর, 

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু 
প্রেমবিন্দু কাতরে কর দাঁন। 

কোরো না সখা কোরো না 

চিরনিষ্ষল এই জীবন, 

প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি, 
চরণে দাও স্থান ॥ 

খ)০৩) 



সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে 

প্রেমমআলোকে প্রকাশ জগপতি হে ॥ 

বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে, 

সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে, 

তোম! বিনে অনাথ আমি অতি হে। 

মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত, 

তাই প্রতিদিন হতেচি শ্রান্ত, 

তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে-_ 

নিবার নিবার' প্রাণের ভ্রন্দন, 

কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন, 

রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে ॥ 

শ্রাস্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে? এ কি খেলা 

আজি বহে অমুত সমীরণ, চল চল এই বেলা । 

তার দ্বারে হের ত্রিভুবন দড়ায়ে, 

সেথা অনন্ত উৎসব জাগে, 

সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা ॥ 
পো 

দাও হে জদয় ভরে' দাও । 

তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সধাসাগরে-- 

সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও । 

৩০৪ 



ধন্ন সঙ্গীত 

যেই শুধ/রস পানে তিভুবন মাতে, 

তাহা মোরে দাও ॥ 

ঠায় কে দিবে আর সান্তনা ' 

সকলে গিয়েচে ভে তুমি যেয়ো না, 

চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভূ, দীন অধীন জনে । 

চারিদিকে চাই ভেরি না কাহারে, 

কেন গেলে ফেলে একেলা আধারে, 

হের হে শুন্য ভূবন মম ॥ 
পা ওল 

তে মহ। গাবল বলা, 

কত অসংখা গ্রহতারা তপন চক্র 

ধারণ করে তোমার বা, 

নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য। 

ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, 

ধন্য গ।হে সর্বন দেশ, 

শে মন্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র । 

অন্ত নাভি জানে মহাকাল মহাকাশ 

গীত ছন্দে করে গরদক্ষিণ ; 

তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন, 
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥ 

10--39 
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আর কত দুরে আছে সে আনন্দধাম । 

আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি। 

রবি যায় অস্তাচলে আধারে ডাকে ধরণী, 

কর কৃপা অনাথে, হে বিখজন্জননি | 

অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে 

বৃথা খেল! বৃথা মেলা বুথ বেল! গেল বহে” ; 

আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহ শান্তিনিকেতনে, 

স্মেহকর-পরশনে চির শান্তি দেহ আনি” । 

(এস না পপ সি 

আজি মম মন চাহে জাবন-বন্ধুরে, 

সেই জনমে মরণে নিতা সঙ্গী 
নিশিদিন সবখে শোকে, 

সেই চির আনন্দ, বিমল চির স্তধা, 

যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ 

পরা শাস্তি পরম প্রেম, 

পরা মুক্তি পরম ক্ষেম, 

সেই অন্তরতম চিরস্থন্দর প্রভূ চিন সখা, 

ধন্মঅর্থকামভরণ রাজা হৃদয়-হরণ ॥ 

৬৬৩৬ 



ধর্ম সঙ্গীত 

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু, 
জাগাইলে অনুপম ত্রন্দর শোভা হে জদয়েম্বর | 

সহসা ফুটিল ফুল-মগ্তরী শুকানো তরুতে, 
পাষাণে বহে স্ধা-ধারা ॥ 

৮ ৯৬০ পপ ০ পল 

দিন যায় রে দিন মায় বিষাদে, 

স্বার্থ কোলহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায় । 
এাসেচ ক্ষণতরে ক্ষণপারে যাইবে চলে” 

জনম কাটে রায় বাদবিবাদে কুমক্্রণায় ॥ 

মভানন্দে হের গে! সবে গীত রাবে 

চলে শ্রান্তিহারা-_ 

জগভপথে পশ্ুপ্রাণী রবি শশী তারা । 

তাহা হ'তে নামে জড়জীবনমন প্রবাহ 

ঠাহারে খাঁজিয়া চলেচে ছুটিয়া 

অসীম সজনধারা ॥ 

লহ লহ তুলি লহ হে, ভূমিতল হ'তে, ধুলিষ্জান এ পরাণ 

রাখ তব কৃপা-চোখে, রাখ তব ল্লেহ-করতলে । 

৩০৭ 



গান 

রাখ তারে আলোকে, রাখ তা'রে অমতে, 

রাখ তা'রে নিয়ত কলা।ণে, রাখ তারে কপা-চোখে, 

রাখ তা'রে স্সেহ-করতলে ॥ 
পাপী পচা 

হরষে জাগো আজি, জাগে রে তাহার সাথে, 

গীতিযোগে ভার সাথে একাকী । 

গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে 

কোন্ মহাপুরুষ জাগে মভা যোগাসনে, 

নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে 

দেভে পাণে হদয়ে ॥ 

মন্দিরে মম কে আদিল হে। 

সকল গগন অমুতমগন, 

দিশ্িদিশি গেল মিশি অমানিশি দুরে দুরে ॥ 

সকল দুয়ার আপনি খুলিল, 

সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল, 

সব বাণা বাজিল নব নব শহরে সরে ॥ 

বীণ। বাজাও ভে মম অন্তরে ॥ 

সজনে বিজনে, বন্ধু, স্তখে দুঃখে বিপদে, 
আনন্দিত তান নাও ভে মম অন্তরে ॥ 



ধর্ম সঙ্গীত 

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি, 

গুরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে 

রয়েচি তাহারি দ্বারে । 

ভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অন্বরে স্রগন্ভীর, 

দিশিদিশি দিবানিশি স্বখে শে।কে 

লোক-লোকান্থবে ॥ 

৯৬০০০ ৯ আচার লাশ সপ ৬৯৭ ৯ 

নয়ান ভাসিল জলে-_ 

ণুন্য হিয়াতালে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রাস।দ-পবনে, 

জাগিল রজনী হরষে হরষে রে। 

হাপহরণ তষিতশরণ জয় তার দয়া গা রে। 

জাগরে আনান্দ চিতচাতক জাগো 

গরু গরু গরজানে মেঘ বরধষে বরাঘ রে। 

তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত পুণাকর অন্তরে দাও । 

তব উজ্ভ্রল জোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও ॥ 
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর স্ুগন্ধষে জীবন ছাঁও । 

জ্ঞান ধান তন ভক্তি অমুত তব শ্রী আনন্দ জ।গ।ও ॥ 

৩১০৯ 
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তুমি জাগিছ কে। 
তব আখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন 

তিমির রাতি। 

চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, 

ংশয়চপল প্রাণ কম্পিত জাসে। 

কোথা লুকাব তোমা হ'তে স্বামী, 
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানি, 

প্রভু ক্ষমা কর হে। 

তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাদিতে আমায়, 

আর কোথায় যাই ? 
এক কী শাবি পপ 

এ কি করুণা করুণাময় ! 

হদয়-শতদল উঠিল ফুটি 

অমল কিরণে তব পদতলে । 

অন্তরে বাহিরে হেরিন্ু তোমারে লোকে লোকে লোকান্খরে, 

আধারে আলোকে, স্থখে দুখে হেরিন্ু হে 

মেহে প্রেমে জগতময় চিময ॥ 
সপন আপ লা পাজি এ শব 

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব স্থধা। 

অগাধ-গভীর তোমার শান্তি, 

অভয় অশোক তব প্রেম মুখ । 

৩১০ 
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আসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী, 

অমৃত তোম।র বাণী ॥ 

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হদয় মাঝারে 
সকল কামনা সপিব চরণে, অভিষেক উপহারে । 

তোমারে বিশ্বরাজ অন্ভরে রাখিব 

তোমার ভকতেরি এ অভিমান | 

ফরিবে বাহিরে সর্বব চরাচর, হুমি চিত্ত-আগারে ॥ 

কার মিলন চাহ বিরহী, 

তাহারে কোথা খুজিচ ভব-মরণো 

বুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মন। 

দেখ দেখরে চিভকমলে চরণপল্প রাজে হায়। 

অশ্বত-জ্োতি কিবা স্রন্দর ওরে মন ॥ 

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে। 

নিদ্রামগন ঘবে বিশবজগত 

হদয়ে আসিয়ে নারবে ডাক হে, 

তোমারি অমৃতে। 

জ্বাল তব দাপ এ অন্তর তিমিরে, 

বারবার ডাক মম অচেত চিতে ॥ 

৩১১ 
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আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে 

ঘন রজনী নারবে নিবিড় গম্তীরে। 

জাঁগ আজি জাগ, জাগরে তারে লয়ে 

(রেম-ঘন হদয়-মন্দিরে ॥ 
পীপসপী শা ও পা 

স্ধাসাগর-তীরে ভে এসেচে নরনারা সুধারস-পিয়াসে 

শুভ বিভাবরা, শো ভ!মরী ধরণী, 

নিখিল গহে আজি আকুল আশ্বাসে । 

গগনে বিকাশে তব প্রেমপুণিম।, 

মধুর বহে তব কুপা-সমীরণ । 

আনন্দ-তরঙজগ উঠে দশদিকে 

| মহা মন তাণ অম্নত-উচ্ছ্বাসে ণ 

মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ 

শোভন সভ। নিরখি মন গ্রাণ ভুলে। 
নীরব নিশি স্থন্দর, বিমল নালাম্বর, 

শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥ 

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আঠা। 

মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে 

বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী আহা । 

৩১২ 
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স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে 

কিরণ-সঙ্গীতে স্ধ। বরষে আহা । 

প্রাণ মন মম ধীরে ধারে গ্রসাদরসে আসে ভরি 

দেহ পুলকিত উদার হরষে আহা ॥ 

পক 

অমুতের সাগরে আমি যাব যাব রে 

তৃষ্ণা জলিছে মোর প্রাণে। 

কোথা পথ বল হে বল ব্যথার বাথী হে, 

কোথা হতে কলধ্বনি আসিছে কানে ॥ 

বাচান ঝাচি মারেন মরি । 

বল ভাই ধন্য হরি । 

ধন্য হরি ভবের নাটে, 

ধন্য হরি রাজ্য পাটে, 

ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে 

ধন্য হরি ধন্য হরি। 

৩১৩ 
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সুধা দিয়ে মাতান যখন 

ধন্য হরি ধন্য হরি, 

ব্যথা দিয়ে কাদান যখন 

ধন্য হরি ধন্য হরি । 

আত্মজনের কোলে বুকে 

ধন্য হরি হাসি মুখে, 

ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে 

ধন্য হরি ধন্য হরি । 

আপনি কাছে আসেন হেসে 

ধন্য হরি ধন্য হরি, 

ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে 

ধন্য হরি ধন্য হরি। 

ধন্য হরি স্রলে জলে, 

ধন্য হরি ফুলে ফলে, 

ধন্য হৃদয়-পদ্াদলে 

চরণ আলোয় ধন্য করি । 

১১ই চিত্র ১৩১৫ 
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বেদনায় ভরে" গিয়েচে পেয়ালা 

নিয়ো হে নিয়ে ! 

হৃদয় বি্দারি* হ'য়ে গেচে ঢালা 

পিয়ো হে পিয়ো! 

তোমারি লাগিয়ে এরে বুকে করে' 
বহিয়া বেড়ান সার! রাতি ধরে; 

লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে 

প্রিয় হে প্রির ! 

(রোদনের রঙে লহরে লহরে 

রডীন ভোলে । 

করুণ তোমার অরুণ অধরে 

তোলে। গো তোলো ! 

মিশাক এ রসে তর নিশ্বাস 

নব-প্রভাতের কুন্ুমের বাস, 

এরি পরে তৰ আঁখির আভাস 

দিয়ে হে দিয়ো ! 

১৩ই পৌষ ১৩২১ 



গান 

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধার৷ 

এসহে গোপনে 

আমার স্বপন-মাঝে দিশাহারা ! 

ওগো অন্ধকারের অন্তরধন 

দাও ঢেকে মোর পরাণমন, 

আমি চাইনে তপন চাইনে তারা, 
ওগে। নিশীথ রাতের বাদল-ধারা । 

যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে 

নিয়োগো নিয়োগো 

আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে? ! 

আমর এক্লা ঘরে চুপে চুপে 

এসো কেবল স্থরের রূপে, 

দিয়োগো, দিয়োগে। 

আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া, 

ওগো নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা ! 

তু 

১৩২২ 



ধন্ম সঙ্গীত 

কাল রাতের বেল। গনি এল মোর মনে 

তখন তুমি ছিলে না মোর সনে । 

যে কথাটি বল্ব তোমায় বলে? 

কাটল জীবন নীরব চোখের জলে 

সেই কথাটি সবরের হোমানলে 

উঠল জলে” একটি আধার ক্ষণে । 

তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥ 

ভেবেছিলেম আজকে সকাল হ'লে 

সেই কথাটি তোমায় যাব বলে" । 

ফুলের উদাস শ্বাস বেড়ায় ঘুরে, 

পাখীর গানে আকাশ গেল পুরে, 

সেই কথাটি লাগ্ল ন সেই স্তরে 

যতই প্রয়াস করি পরাণপণে । 

তখন তুমি ছিলে আমার সনে ॥ 

ভান 

১৩২২ 

৩১৭ 



কোন ক্ষ্যাপা আাবণ ছুটে এল 

আশ্বিনেরি আডিনায় । 

দুলিয়ে জট! ঘনঘট। 

পাগল হাওয়ার গান সে গায় 

মাঠে মাঠে পুলক লাগে 
ছায়ানটের নৃতার।গে, 

শরতরবির সোনার আলো। 

উদ্দাস হ'য়ে মিলিয়ে যায় । 

কি কথ সে বল্্তে এল 
ভরা ক্ষেতের কানে কানে ? 

লুটিয়ে-পড়া কিসের কীদ্ন 
উঠেচে আজ নবীন ধানে ? 

"মঘে আধার আকাশ কেন, 
ডানা-মেলা গরুড় ঘেন, 
পথভোল! এই পগিক এসে 

পথের বেদন আনল ধরায় ॥ 

৩১৮ 



তোমার 

কার্তিক, ১৩২২ 

ধন্ম সঙ্গীত 

নয়ন আমায় বারে বারে 

বলেচে গান গহিবারে | 

ফুলে ফুলে তারায় তারায় 

বলেচে সে কোন্ ইসারায়, 

দিবস-রাতির মঝ-কিনারায় 

ধূসর আলোর অন্ধকারে । 

গাইনে কেনকি কব তা; 

€কন আমার আকুলতা 

বাথার মাঝে লুকায় কথা, 

স্বর যে হারায় অকুল পারে 

যেতে যেতে গভীর ত্োতে 

ডাক দিয়েচ তরী হা'তে। 

ডাক দিয়েচ ঝড়-তুফানে 

বোবা মেঘের বজগানে, 
ডাক দিয়েচ মরণপানে 

শ্রাবণ-রাতের উতল ধারে। 

যইনে কেন জান নাকি? 
তোমার পানে তুলে আঁখি 

কুলের ঘাটে বসে থাকি 
| পথ কোথা পাই পারাবারে ॥ 

৩১৭৯ 



গান 

তোমার 

কোন্ 

গগে। 

তোমার 

শাস্তিনিকেতন 

ফান্তন, ১৩২২ 

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক 

আমি দেখি নাই তোমারে 

হঠাও স্বপন-সম দেখা দিলে 

বনেরি কিনারে ॥ 

ফাগুনে যে বান ডেকেচে 

মাটির পাথারে, 

সবুজ পালে লাগ্ল হাওয়া 

ভেসে এলে জোয়ারে-_ 

যৌবনের জোয়ারে । 

কোন্ দেশে যে বাসা তোমার 

কে জানে ঠিকানা, 

গানের স্থরের পারে 

তা”র পথের নাই নিশানা । 

সেই দেশেরি তরে আম।র 

মন যে কেমন করে, 

মালার গন্ধে তারি আভাস 

আমার প্রাণে বিহারে ॥ 

৩২১০ 



শ্বিম্বা্র ভ্লঙ্গীভ্ 

তুমি হে প্রেমের রবি আলে। করি চরাচর | 

যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর ॥ 
ছ্'জনের আখি পরে তুমি খাক আলো করে' 

তাহলে আধারে আর বল হে কিসের ডর। 

দেখে! গ্রভেো চিরদিন আখি পরে থেকো জেগে, 

(তোমারি আলোকে বসি, উজ্জ্বল আনন-শশা 
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥ 

ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমি ত এনেচ ডাকি, 
»ভক।য্যে জাগিতেছে তোমার সন আখি। 

এ জগত চরাচরে বেঁধেচ যে প্রেমডোরে, 

সে প্রেমে বাঁধিয়া দোহে স্সেহছ্ায়ে রাখ ঢাকি? 

তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দৌহে, 

তোমারি আশিস্-বলে এড়াইবে মায়া-মোহে । 

সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ, 

হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥ 

৩২১ 
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গান 

শুভদিনে এসেচে দোহে চরণে তোমার, 

শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর । 

যে প্রেম স্থখেতে কভু মলিন না হয় প্রভু, 
যে প্রেম হুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার । 

যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন, 

নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন ; 

যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাত কিরণর|শি, 

যে প্রেমের অশ্রজল শিশির উনার ॥ 

হুজনে যেথায় মিলিছে, সেগায় 

তুমি থাক প্রভু, তমি থাক 
হুজীন যাহারা চলেচে, তাদের 

ত্রমি রাখ, প্রভু সাথে রাখ । 

যেথা দুজনের মিলিছে দৃষি সেথা হোক তব স্ুধার বৃি, 

দৌহে যারা ডাকে দৌহারে, তাদের 

তুমি ডাক, প্রভূ তুমি ডাক ॥ 

দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে 

জ্বালাইছে যে আলোক, 

তাহাতে হে দেব, হে বিশ্দেব, 

তোমারি আরতি হোক্। 

৩৭, 



বিবাহ সঙ্গীত 

মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া! প্রেমের বৃস্তে উঠে বিকশিয়া, 

সকল অশুভ হইতে তাহারে 

তুমি ঢাক, প্রভ, তুমি ঢাক ॥ 

পি ৮ কপার না 

মে তরণীখানি ভাসালে দুজনে, 

আজি হে নবীন সংসারী । 

কাণ্ডারি কোরো তাহারে তাহার, 

যিনি এ ভবের কাগ্ারী । 

কালপারাবার ষিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন, 

শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন 

প্রসাদপবন সর্শারি । 

নিয়ো নিয়ে! চিরজীননপাথেয়, 

ভরি নিয়ো তরী কলাণে। 

স্খে ছুঃখে শোকে, আধারে আলোকে, 

যেয়ো অমৃতের সন্ধানে । 

বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, 

ঝড়ে ঝঞ্ধায় চলে যেয়ো হেসে, 

তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে 

বিশ্বের মাঝারে বিস্তারি ॥ 



গান 

সুখে থাক আর সখী কর সবে, 

তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে 

মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর, 

মহব্ের পরে রাখিয়ো। নির্ভর, 

ধব সত্য তারে ঞ্রবতার। কর, 

সংশয় নিশীথে সংসার-অণবে | 

চিরস্রধাময় প্রেমের মিলন 

মধুর করিয়া রাখুক জীবন, 

দুজনার বলে সবল দুজন 

জীবনের কাজ সাধিয়ো! নীরবে । 

কত ছুঃখ আছে, কত অশ্রদ্জল, 

প্রেমবলে তবু খাকিয়ো অটল, 

ভাভারি ইচ্ছা হউক সফল 

বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥ 

১১১ 

উজ্জ্বল কর হে আজি এ আনন্দ রাঁতি 

বিকাশিয়৷ তোমার আনন্দ মুখভাতি | 

সভামাঝে তুমি আজ বিরাজ হে রাঁজর।জ, 

আনন্দে রেখেচি তব সিংহাসন পাতি। 

স্বন্দর কর হে প্রভূ জীবন যৌবন, 
তোমারি মাধুরী সুধা করি বরিষণ। 

৩২৪ 



বিবাহ সঙ্গীত 

লহ ভুমি লহ তুলে তোমারি চরণমূলে 

নবীন মিলন-মালা প্রেম-সুত্রে গাঁখি | 

মঙ্গল কর হে আজি মঙ্গল বন্ধন 

তব শুভ আশীর্ববাদ করি বিতরণ । 

বরিষ হে প্রুবতারা কলা।ণ কিরণধারা, 

তর্দিদনে দিনে তুমি থাক চিরসাথা ॥ 
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অসীম আকাশে অগণা কিরণ 

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে 

অসীম ধন ত আছে তোমার 

অহো! আম্পদ্ধা এ কি তোদের 

আঃ, কাজ কি গোলমালে 

আঃ, বেঁচেচি এখন 

আধার রজনী পোহাল 

আধার শাখা উজল করি, 

আইল আজি প্রাণসখা 
আকাশ আমায় ভরল আলোয় 
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আঘাত করে; নিল জিনে 

আছ অন্তরে চিরদিন তবু কেন কাদি 

আছে তোমার বিছ্ধে সাধ্যি জান 

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু 

আজ আন্বে শ্তাম গোকুলে ফিবে 

আজ জ্যোৎস্গারাতে সবাই গেচে ধনে 

আজ তোমারে দেখ তে এলেম 

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় 
আজ নাহি নাহি নিদ্র' আখিপাতে 

আজ্জ প্রথম ফুলের পাৰ প্রসাদখানি 

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর 

9 

১০ম খণ্ড 

৯ম থণ্ড 

১০ম খণ্ড 

রী 
রী 

রী 
রী 

৯ম খণ্ড 

*০ম খঞ 

৯৭ এও 

১০৭ খণ্ড 

৯ম খও 

১০5 

8 
রী 

রি 
৯৮ গও 

»০ম খণ্ড 

৮ম খও 

১০৭ খণ্ড 

নম খও্ 

৮ম খণ্ড 

তণ৬ 



আজ বুকের বলন ছিড়ে ফেলে 

আজ যেমন করে» গাইচে আকাশ 

আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের 

আজি আখি জুড়াল হেরিয়ে 

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা 9নার 

আজি এ ভারত লঙ্জিত কে 

আজি এনেচে তাহারি আশীর্বাদ 

আজি কমলমুকুলদল খুলিল 
আজি, কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে 

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার 

আজি দখিন দুয়ার খোলা 
আজি নিয়নিদ্রিত ভূবনে জাগে 

আজি প্রণমি তোমারে চলিৰ 

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে 

আজি বহিছে বসস্ত-পবন স্ুমন্দ 

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে 

আজি বুঝি আইল প্রিয়তম -. 

আঞ্জি মম জীবনে নামিছে ধীরে 

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধরে 
আজি যত তারা তব আকাশে 

আজি যে রজনী যাঁয় ফিরাইব তায় 

আজি রাজ-আসনে তোমারে 

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে 

$/৩ 

1০--42 

৭ম খও্ 

৯ম খণ্ড 

»ওম খণ্ড 

রী 

এ 

এ 

এ 

নম খঞ 

গর খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

এ 

৯ম খণ্ড 

১ম খণ্ড 

এ 
নঈম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

০৩ 

৪৭ 

৬৭৯ 

৩৯৭ 

৭ 

২৭৬ 

৪ 



আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভ' 

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন-মোঁহে 

আজি হেরি সংসার অমৃতময় 

আজিকে এই সকা'লবেলাতে 

আজু সথি মুহু মুহ্ু 

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি 

আনন্দধারা বহিছে ভূবনে 

আনন্দধবনি জাগাও গগনে 

আনন্দ রয়েচে জাগি ভুবনে তোমার 

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোৌকে বিরাজ 

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেচে 

আপনাকে এই জানা আমার 
আপনি অবশ হ,লি, তবে বল দিবি 

আবার এর! ঘিরেছে মোর মন 

আবার শ্রাবণ হ/য়ে এলে ফিরে 

আমবা খুঁজি খেলার সাথী 

আমর! চাষ করি আনন্দে 

আমরা তা'রেই জানি তা+রেই জানি 

আমরা নূতন প্রাণের চর 

আমর পথে পথে যাব সারে সারে 

আমরা বনস্ব তোমার সনে 

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ 

আমর লক্গমীছাড়ার দল 

আমরা সবাই রাজ! আমাদের এই 

১০ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

১ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

নঈম খণ্ড 

২৯০ 

২৮২ 

৩১৮ 

৩৪৬ 

২৬৯ 

২৮২ 

১৫৫ 

২৮৩ 

২২৩ 

১৪৪৯ 

৩৮২ 

৯১৮১ 

৪৩২ 

৫৮৮ 



আমাকে যে বীধবে ধরে, 

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে 

আমাদের পাকৃবে না চুল গো” 

আমাদের ভয় কাহারে 

আমাদের যাত্রা হল সুরু 

আমাদের শান্তিনিকেতন 

আমাদের মখিরে কে নিয়ে যাবেরে 

আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় 

আমায় বাধুবে যদি কাজের ডোর 

আমায় বোলো না গাহিতে 

আমায় ভুল্তে দিতে নাই ক তোমার 

আমার এ ঘরে আপনার করে 

আমার এই পথ চাওয়াতেই 

আমার কণ্ঠ তারে ডাকে 
আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 

আমার ঘুর লেগেচে-_তাধিন তাধিন 

'আমীর নয়ন-ভুলানো এলে 

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া 

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা 

আমার পরাণ যাহা চাঁয় 

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা 

আমার প্রাণের পরে চলে” গেল কে 

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে 

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে 

1/৩ 

নন খও 

২য় খণ্ড 

৯ম খাও 

৭ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

৭% খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

ঞী 

১ম খণ্ড 

 ঈম খণ্ড 

তর 

১০৩ 

৫৯২ 

৫৮২ 

৫৮৭ 

২১৩ 



আমার বিচার তুমি কর 

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় 

'আমার ভাঁঙা পথের রাঙা ধূলায় 

আমার মন মানে না-_ 

আমার মাথা নত করে? দাও 

আমার মিলন লাগি তুমি 

আমার মুখের কথা তোমার 

আমার যাবার সময় হল 

আমার যে আসে কাছে সেযায় চলে, 

আমার যে সব দিতে হবে সে ত 

'আমাঁর সকল কীট ধন্ত করে, 

আমার সকল নিয়ে বসে, আছি 

আমার সকল রসের ধার! 

আমার সত্য মিথ্যা সকলি তৃলায়ে 

আমার সোনার বাংলা 

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে 

আমার হৃদয়-সমুদ্রতীরে কে তুমি 

আমারে কর তোমার বীণ! 

আমারে কে নিবি ভাই 

মামারে তুমি অশেষ করেচ 

আমারে তুমি কিসের ছলে 

আমারে দিই তোমার হাতে 
আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে 

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ 

1০ 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

এ 

এ 
৯ম খও 

১০ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

৩৪: 

৬৯ 

৪৩৩ 

১৭ 



আমি একুল। চলেছি এ ভবে 

আমি কি বলে” করিব নিবেন 

আমি কারে ডাকি গো 

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেচি 

আমি কেবল তোমার দাসী 

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন 

আমি কেমন করিয়! জানাব আমার 

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি 
আমি চিনি গো! চিনি তোমারে 

আমি জেনে শুনে তবু ভূলে আছি 
আমি, জেনে শুনে বিষ করেচি 

আমি ত বুঝেচি সব, যে বোঝে 

আমি তোমার প্রেমে হ'ব সবাব 

আমি দীন, অতি দীন-_ 

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি 

আমি নিশি নিশি কত রচিব 

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর 

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই 

আমি ভয় কর্ব না, ভয় কর্ব না 

আমি যাব না গো অম্নি চলে, 

আমি যে সব নিতে চাই 
আমি যে আর সইতে পারিনে 

আমি পে তোমায় ভোলাব ন! 

আমি সংসারে মন দিয়েছিকু 

৬্ঠ খণ্ড 

১০ম খও 

৯ম খণ্ড 

১০ খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

৪ খণ্ড 

ণম থও 

৪থ খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

০ 

৯০ম খণ্ড 

২৩৩ 

১৬৩ 

১৯০ 

১৬৮ 

১০৫ 

২৭৫ 

শু 



একার 
সু 

 % 

আমি হাল ছাড়লে তবে 
আমি হেথাঁয় থাকি শুধু 

আঁমি হৃদয়েতে পথ কেটেচি 

আমি হৃদয়ের কথ! বলিতে ব্যাকুল 

আমিই শুধু রইনু বাকি 

মায় মা আমার সাথে 

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা 

আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে 

আঁয়লো সজনি সবে মিলে 

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম 

আর কি আমি ছাড়ব তোরে 

আর কেন, আর কেন 

আর নহে আর নয় 

আর না আর না, এখানে আর না 

আর নাই যে দেরি, নাই যে দের 
আর নাইরে বেলা নাম্ল ছায়। 

আরে কি এত ভাবনা কিছু ত 
আরো! আঘাত সইবে আমার 

আরো আরো প্রভু আরো আরো 

আরে চাই যে আরো চাই গো 

আলো, আমার আলো, ওগো আলো 

'আলে। যে আজ গান করে মোর 

আলো যে যায় রে দেখা 

আলোয় আলোকময় করেছে 

॥০ 

ঈস খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

ঈম খণ্ড 

১*০ম খণ্ড 

এ 
রী 

১০ খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 
রী 

রী 

এ 
নম থণ্ড 

১ম খগ্ড 

*ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

১০% খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

4০ম খণ্ড 

নম খণ্ড 

২৮৩ 

৩০৯ 

৫৫ 

১২৯ 

১৭ 

১২৩ 

৬৩৭ 

১৪৩ 

৯৪৮ 

৩৭৯ 

১৭ 

৩৭৫ 

৪৫ 

৪২ 

৩২৫ 



আফাঁট-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে 

আসন-তলের মাটির পরে লুটিয়ে বর ”্ব 

আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে 

» আহ! জাগি পোহাঁল বিভাবরী 

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা 

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ে! পারে 
উজ্জল করহে আজি এ আনন্দরাঁতি 

উঠরে মলিন মুখ, চল এইবার 

উড়িয়ে ধবজ। অভ্ররভেদী রথে 

উতল-ধারা বাদল ঝরে 

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে 

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার 

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে 

"এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কুলে 

এই একলা মোদের হাজার মানুষ 

এই কথাটা ধরে” রাখিন্ 

এই কথাটাই ছিলেম ভূলে. 

এই করেচ ভালো, নিঠুর 

এই ত তোমার আলোক-ধেনু 

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো। 

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে 

এই মৌমাছিদের ঘর ছাড়া কে করেচে 

এই যে কালো মাটির বাস! 

₹এই থে তৌমার প্রেম ওগো 

|/০ 

৮ম খণ্ড 

রী 
১০% খও 

্ী 
৯ম খণ্ড 

১৩ খাও 

এ 

এ 

৮ম খও 

নম খণ্ড 

৬ষ্ঠ খণ্ড 

নম খওও 

ন/ হ/ 

কি 

৮ম খগ্ড 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

নম খণ্ড 

৮ম খণ্ড 

৬১৫ 



এই যে হেরিগো দেবী আমারি 

এই লভিনু সঙ্গ তব 

এই শরৎআলোর কমণ-বনে 
এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকপে 

একবার তোরা মা বলিয়৷ ডাক্ 

এক মনে তোর একতারাতে 

এক হাতে ওর কপাণ আছে 

এ কি আকুলত। ভূবনে 

একি এ, এ কি এ, স্থির চপলা 

একি এ ঘোর বন!-_-এনু কোথায় 

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ 

একি করুণ! করুণাময় 

এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে 

এ কি সুগন্ধ হিল্লোন বহিণ 

একিস্বপ্নী! একি মায় 

এ কি হরষ হেরি কাননে 

এ কেমন হল মন আমার 

এ ত খেলা নয়, খেলা নয় 

এ পথ গেচে কোনখানে গো 

এ ভা] সুখের মাঝে নয়ন-জলে 

এ ভারতে রাখ নিত্য প্র 

এ মৌহ-আবরণ খুলে দাও দাও হে 

এ ষে মোর আবরণ 

এখন কর্ধব কি বল্ 
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এখনে। আধার রয়েচে, খে নাথ 

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে 

এখনো তারে চোখে দেখিনি 

এত আনন্ধবনি উঠিল কোথায় 
এত আলো জালিয়েচ এই গগনে 

*এত দিন বুঝি নাই, বুঝেচি ধীরে 

এত দিন যে বসেছিলেম 

এত রঙ্গ শিখেচ কোথা মুগডমালিনী 

এনেচি মোরা এনেচি মোরা 

এবার আমায় ডাকৃলে দূরে 

এবার চলিনু তবে 

এবার তোর মর! গাডে 

? এবার তোরা আমাব যাবার বেণাতে 

এবার নীরব কবে? দাও হে তোমার 

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার 

ধুএবার ত যৌবনের কাছে 
এবার সখি সোনার মূগ 

এমন দিনে তা'রে বল! যায় 

এম্নি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে 
এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম 

এরে ভিখারী সাঁজায়ে কি রঙ্গ তুমি 

এস এস ফিরে এস, বধু হে ফিরে এস 

এস এস বসস্ত ধরাতিলে 

এম গো নুতন জীবন 

॥৩/৩ 
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এস হে এস, সজল ঘন বাদল বরিষণে ৮ম খণ্ড 

, এস হে গৃহ-দেবতা 
এসেচে সকলে কত আশে 

এসেচি গো এসেচি, মন দিতে 

প্র অমল হাঁতে রজনী প্রাতে 

এ আখিরে ! ফিরে ফিরে চেয়ে ন। 

এ কে আমায় ফিরে ডাকে 

&ঁ পোহাইল তিমির রাতি 
এ বুঝি বাঁশি বাজে 
এ মেঘ করে বুঝি গগনে 

এ রে তরী দিল খুলে 

ও অকুলের কুল, ও অগতির গতি 

ও আমার দেশের মাটি 

ও আমার মন যখন জাগুলি নারে 

ও কেন চুরি করে, চায় 
ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার 
ও যে মানে নামান! 

ওই কে গো হেসে চায় 

ওই জানালার কাছে বসে, আছে 
ওই মধুর মুখ জাগে মনে 
ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না 

ওকে বল, সখি বল 

ওকে বোঝ গেল না--চলে' আফ় 

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর 
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ওগো এত প্রেম আঁশ 

ওগে। কাঙাল, আমারে 

ওগো কে যায় বাশরি বাজায়ে 

ওগে। তোরা কে যাবি পারে 

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া 

ওগো! দয়াময়ী চোর 

ওগো, দেখি, আখি তুলে চাও 

ওগো নদী, আপন বেগে 

ওগে। পুরবাসী 

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী 

ওগো শেফালিবনের মনের কাঁমন৷ 

ওগো শোন কে বাজায় 

ওগো সখি, দেখি, দেখি 

ওগে। হৃদয়-বনের শিকারী 

ওঠ ওঠ রে-- বিফলে প্রভাত বে; যায় 

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে 

ওদের সাথে মেলাও, যারা 

'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি 

ওর মানের এ বীধ টুটুবে না কি 
ওরে আগুন আমার ভাই 

ওরে গরে ওরে আমার মন মেতেচে 

ওরে তোর! নেই বা! কথা বঙ্লি 

ওরে ভাই, আঁগুন লেগেচে বনে বনে 

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের 

২য় খণ্ড 

৪র্থ খণ্ড 

২য় খণ্ড 

১০ম খও্ 

নঈম খাও 

১০ম খণ্ড 

এ 

৯ম খণ্ড 

৬ষ্ঠ খণ্ড 

»০ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

২য় খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

2 422 

১০ম খণ্ড 
এ 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

তর 

১৫১ 

১১৩ 

১০৩ 

৫৬ 

১৪৮ 

২৭৮ 

৭০ 

৬৮৫ 

৬০৪ 

১৩৭ 

৮২ 

২১৯ 

১৭৯ 

৫৭৫ 

৪৭৭ 



'ওরে মাঝি ওরে আমার 

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে; 

ওরে সাবধানী পথিক 

ওলে! রেখে দে, সখি, রেখে দে 

ওলো! সই, ওলে! সই 

ওহে জীবন-বল্লপভ 

ওহে নবীন অতিথি 

ওহে সুন্দর, মম গুহে আজি 

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান 

কঠিন লোহা! কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন 
কত অজানারে জানাইলে তুমি 
কথা কোন্নে লো রাই 

কথা৷ তাঃরে ছিল বলিতে 
কবে আমি বাহির হলেম 

কমল-বনের মধুপরাঁজি 

কাছে আছে দেখিতে ন! পাও 

কাছে ছিলে দূরে গেলে 
কাছে তা”র যাই যদি 

(কাননে) এত ফুল কে ফুটালে 

কামনা করি একান্তে 

কার মিলন চাও বিরহী 

কাঁর হাতে এ মালা তোমার পাঠালে . 

কার হাতে যে ধর! দেবে হায় 

কাল রাতের বলা গান এল মোর মনে 
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কালী কালী বলরে আজ 

কি করিলি মোহের ছলনে 

“কি গাব আমি, কি শুনাব 

কি দৌষে বাধিলে আমায় 

কি বলি আমি 

কি ভয় অভয়ধামে 

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে 

কি সুর বাজে আমার প্রাণে 

কি হ'ল আমার, বুঝি বা মজনি 

কিসের তরে অঞ্ ঝরে 

কে উঠে ডাঁকি 

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে 

কে এসে যার ফিরে ফিরে 

কে গো অন্তরতর মে 

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে 

কে ডাকে! আমি কত 

কে দিল আবার আঘাত 

কে বলেচে তোমায় বধু 

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে 

কে যায় অমৃত-ধাম যাত্রী 

কেন এলি রে, ভালবাসিলি 

কেন গো আপন মনে 

কেন চেয়ে আছ গে! মা, মুখপানে 

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম ন! 
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কেন জাগে নাজাগে না 

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে 

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় 

কেন বাজাও কাঁকণ কন কন 

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে 

কেন রাজা ডাকিস্ কেন 

কেন রে চান্ ফিরে ফিরে 

কেন সার! দিন ধীরে ধীরে 
কেবল থাকিস্ সরে” সরে, 

কেমনে ফিরিয়া যাও ন! দেখি তাহারে 

কেমনে রাখিবি তোর! তারে লুকাষে 

কেরে ওই ডাঁকিছে 

কেহ কারো যন বুঝে না 

কোথ। আছ প্রভু 

কোথা বাইরে দুরে যায় রে উড়ে 
কোঁথা লুকাইলে 

কোথা হ'তে বাজে প্রেম বেদনারে 

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো! 

কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা 

কোথাঁয় জুড়াতে আছে ঠাঁই 
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ 

কোন ক্ষ্যাপ৷ শ্রাবণ ছুটে এল 

কোন ক্ষ্যাপামির তালে নাচ 

কোন বারতা৷ পাঠালে মোর 

৯২. 

১০ম খণ্ড 

৪র্ঘ খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

২৮৬ 

১৩৮ 

১৪৫ 

১৫৮ 

২৮৭ 

১৯ 

২১৪৯ 

১৩ 

৩৪৪ 

২২৬ 

২৪৫ 

৮০৪ 

২৫৩ 

১৯ 

৯৯ 

২৭৬ 

২৮৮ 

১৮ 

৩৩৫ 

৩১৯৮ 

৫৯৩ 

৪৫৭ 



কোন্ শুভখনে উ্দবে নয়নে 

কোলাহল ত বারণ হল 

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভূ 

ক্ষ্যাপা তুই আছিম্ আপন 
খাঁচার পাখী ছিল মোনার খাচাটিতে 

খুমি হঃ তুই আপন মনে 
খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো ন৷ আব 

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 

গরব মম হরেচ প্রভু 

গহন কুন্ম-কুপ্ত মাঝে 

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া 

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল 

গহনে গহনে যারে তোরা 

গাও বীণা, বীণা গাও রে 

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা 

গাব তোমার আরে 

গায়ে আমার পুলক পাঁগে 

গ্রাম-ছাঁড়া এ রাঙা মাটির পথ 

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিন্নে- 

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্গুনিয়ে 

ঘাটে বসে, আছি আন-মনা 

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে 
চরণ-ধবনি শুনি তব নাথ 

চল্ চল্ ভাঁই, ত্বরা' করে, মোর! 
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' চলি গো চলি গো যাই গো চলে, 

চাদ হাঁস, হাস 

চাহি না সুখে থাকিতে হে 

চিত্ত পিপা্িত রে, গীত সুুধার তরে 

চির দিবস নব মাধুরী 
৪র বন্ধু, চির নির্ভর 

চিরসখা, ছেড় না মোরে ছেড় না 

চোখের আলোয় দেখেছিলেম 

ছাড়, গো আমায় ছাড় গে 

ছাড়, গো তোর! ছাড় গো 

ছাঁড় ব না ভাই, ছাড়ব না৷ ভাই 
ছিছি, চোখের জলে ভেজান্নে 

জগৎ জুড়ে উদার স্বরে আনন্দ গান 

জগতে আনন্দ-ষজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ 

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ 

জড়ায়ে আছে বাঁধা ছাড়ায়ে যেতে 

।জনগণ-মন-অধিনাঁয়ক জয়হে 

জননী, তোমার করুণ চরণখানি 

জননীর দ্বারে আজি ওই 

জন্মমোদের ত্র্যহম্পর্শে 

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি 

জাগ জাগরে জাগ, সঙ্গীত 

জাগ নিম্মল নেতে 

জাগিতে হবেরে 
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জাগে নাথ জ্যোৎ্নারাত্রে 

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে 
স্থানি গো দিন যাবে 

সানি জানি কোন্ আদিকাণ হতে 

জানি নাই গে! সাধন তোমার 
জানিহে যবে প্রভাত হবে 

জীবন আমার চল্চে যেমন 

জীবন যখন ছিল ফুলের মত 

জীবন যখন শুকায়ে যায় 

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত 

জীবনে আমার যত আনন্দ 

জীবনে যত পুজা হ'ল না সার! 

জীবনে যা চিরদিন 

ঃজীবনের কিছু হ'ল নাহায় 

জোনাকি, কি সুখে এ ডানাছুটি 

ঝরবর বরিষে বারিধারা 

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো 

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে 

ডাকিছ কে তুমি তাগিত জনে 
ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু 

ডুবি অমৃত-পাঁথারে 
ডেকেচেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘর 

তব অমল পরশ-বন তব শীতল 

তব সিংহাসনের আমন হতে 
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তবু পারিনে সপিতে প্রাণ 

তবু মনে রেখে যদি দূরে যাঁই চলে, 
তবে শেষ করে? দাও শেষ গান 

তবে স্থুথে থাক সুখে থাক আমি 

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় 
তাই তোমার আনন্দ আমার 
(তাহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন 

তা”র অস্ত নাই গো যে আননে। 
তাঁর তার হরি, দীনজনে 

তাঃরে কেমনে ধরিবে, সথি 
তা”রে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ 

তিমির-ছুয়ার খোলো,-_ 
তিমিরময় নিবিড় নিশা 
তুই ফেলে এসেচিদ্ কারে 
তুমি আড়াল পেলে কেমনে 

তুমি আপনি জাগাও মোরে 
ভুমি আমাদের পিতা 
তুমি একটু কেবল বণ্তে দিয়ো! কাছে 
তুমি এপার-ওপার কর কে গে৷ 

তুমি এবার আমায় লও হে নাথ লও 

তুমি কাছে নাই বলে? হের সখ! তাই 
তুমি কি গো! পিতা আমাদের 
তুমি কে গো, সথীরে কেন জানাও 

তুমি কেমন করে; গান কর যে গুণী 
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তুমি কোন্ কাননের ফুল 

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক 
তুমি ছেড়ে ছিলে ভূলে ছিলে বলে, 

তুমি জাগিছ কে 
তুমি জান গে! অন্তর্যামী 

তুমি ডাক্ দিয়েচ কোন্ সকালে 
তুমি ধন্য ধন্য হে ধন্ত তব প্রেম 

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে 
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ 
তুমি যত ভার দিয়েছ, মে ভার 

তুমি যে আমারে চাও 

তুমি যে এসেচ মোর ভবনে 
তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে, 

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে 
তুমি যেয়ে না এখনি 
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম 

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর 

তুমি হে প্রেমের রবি 
তোমর! সবাই ভালো 
তোমরা হাপিয়৷ বহিয়! চলিয়া যাও 
তোমা লাগি নাথ জাগি জাগি হে 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে, 

তোমায় নূতন করেই পাব বলে, 
তোমায় যতনে রাখিব হে 
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তোমার অসীমে প্রাণমন্ লয়ে 

তোমার আনন্দ এ এল দ্বারে 

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ 
তোমার কথা হেথা! কেহ ত বলে না 

তোমার কাছে এ বর মাগি 

তোমার কাছে শাস্তি চাব না 

তোমার খোল হাওয়! লাগিয়ে পালে 

তোমার গোপন কথাটি 

তোমার দেখা পাব বলে, 

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে 

তোমার পতাক! যারে দাও 

: তোমার পূজার ছলে তোমায় 

০ 

তোমার মোহন রূপে 

তোমার রডীন পাতায় লিখ ব গ্রাণের 
তোমার সোনার থালায় সাজাব 

তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ 
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে 

তোমারি নাম বল্ব নান! ছলে 

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু 

তোমারি মধুর রূপে ভরেচ ভূবন 

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে 

. তোমারি সেবক কর হে 

তোমারে জানিনে হে তবু মন 

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে 
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! তোর! বসে' গাথিন্ মাল! 

তোরা যে যা বলিদ্ ভাই 

তোরা শুনিদ্ নি কি শুনিদ্ নি 

ত্রিভুবন মাঝে আমর! মকলে 

থাকতে আর ত পারলি নে মা 

থাম্ থাম্কি করিবি বধি, 

দয়া দিয়ে হাব গো মোর জীবন ধুতে 

দাড়াও আমার আখির আগে 

টাড়াও মন অনন্ত ব্রন্ধাওড মাঝে 

ঠাড়িয়ে আছ তুমি আমার 
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও 

দাও হে হৃদয় ভরে? দাও 

দিন যায় রে দিন যাঁয় বিষাদে 

দিব্মরজনী, আমি যেম কার 

নীনহীন বালিকার সাজে 

ঢঃখরাঁতে হে নাথ, কে ডাকিলে 

ুঃথের বরষায় চক্ষের জল যেই ন'ম্ল 

দুইটি হা্য়ে একটি আসন পাতি 

দুখ দিয়েচ, দিয়েচ ক্ষতি নাই 
দুখের কথা! তৌমায় বলিব ন! 

দুখের বেশে এসেছ বলে, 

দুখের মিলন টুটিবার নয় 

দুজনে দেখ! হ'ল- মধু যামিনীরে 

দুজনে যেথায় মিলেচে সেথায় 

১1৩/০ 

১০ম খণ্ড 

"নখ 

৮ম খও 

১০ম খণ্ড 

৬ষ্ট খণ্ড 

১৫ম খণ্ড 

৮ম থণ্ড 

১০ম খণ্ড 

রী 
ঈম খণ্ড 

৮ম খও্ 

১০ম থওড 

22/42/412৮ 

রী 

৯ম খণ্ড 

৪র্থ খণ্ড 

১০গ খণ্ড 

ধী 
৭ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

এ 

২ 

৪ 

৩৪৭ 

৩১২ 

২৫৯ 

লে 

১৪৩ 

৭8 

ন৯ 

৩২৭ 



ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমি ত এনেচ 
ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়। 

ছুয়ারে বসে? আছি প্রভু, সারা বেল! 

দুরে কোথায় দুরে দূরে 

দুরে দীড়ায়ে আছে 

দেখ এ কে এদেচে, চাও সথি চাঁও 

দেখ চেয়ে দেখ এ কে আসিছে 

দেখ দেখ, ছুটে! পাখী বসেচে গাছে 
দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেচি মোর! 

দেখো ভূল করে? ভালবেস ন! 

দেবতা! জেনে দূরে রই দঁড়ায়ে 
দেবাধিদেব মহাদেব 

দেলো সথি দে পরাইয়ে গলে 

ধনে জানে আছি জড়ায়ে হায় 

ধায় যেন মোর সকল ভালবাস 

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস তে 

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে 

নব আনন্দে জাগ আজি 

নব কুন্দধবলদল-সশীতলা 

নব নব পল্লবরাজি 

নব বৎসরে করিলাম পণ 

নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে 

নয় এ মধুর খেল! 

নয়ন তোমারে পাঁয় না দেখিতে 
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নয়ন ভাঁসিল জলে 

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাধন 

ন! গো এই যে ধুলা, আমার না এ 
না বাঁচাবে আমায় যদি 

ন৷ বুঝে কারে তুমি ভাসালে 

নারেনারে হবেনা তোর 

নাই কি রে তীর, নাইকি রে তোর 

নাই বা ডাক, রইব তোমার ঘারে 

নাথ হে, প্রেম'পথে সব বাধা 

নিকটে দেখিব তোমারে 

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবান 

নিত্য নব সত্য তব গুভ্র আলোকময় 

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে 

নিঝিড় ঘন আধারে জলিছে ফ্বতারা 

নিভৃত প্রাণের দেবতা 

নিমিষের তরে সরমে বাধিপ 

নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েচে তৃষিতা হামা 

নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে 

নিশিদিন ভরসা রাখিস্ 
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ 

নিণীথ-শয়নে ভেবে রাখি মনে 

নূতন গ্রাণ দাও প্রাণসখা 

পথ চেয়ে যে কেটে গেল 

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, 

১।/০ 

১০ম থণ্ড 

নম থও্ড 

১০ম খণ্ড 
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পথ ভুলেছিম্ সত্তি বটে 

পথহারা তুমি পথিক যেন গো 

পথিকভুবন ভালবাসে 

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে 

পান্থ, এখন কেন অলসিত অঙ্গ 

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দেরে 

পুরানো সে দিনের কথা 

পুষ্প ফুটে কোন্ কুপ্তীবনে 

পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে 

পুর্ণ আনন্দ পুর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস 

পেয়েচি অভয় পদ আর ভয় কারে 

পেয়েচি ছুটি বিদায় দেহ ভাই 
পেয়েচি সন্ধান তব অন্তর্ধামী 

প্রচণ্ড গঙ্জনে আসিল এ কি ছুর্দিন 

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্থা্ণ 

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি 

গ্রথম আদি তব 

প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে 
প্রভীতে বিমল আনন্দে 

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত 

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন 

প্রভূ তোমা লাগি আখি জাগে 

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে 

প্রাগ চায়, চহ্ষু না চায় 

১০ম খণ্ড 

৯% খ্ড 

১৭ম খণ্ড 
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৮ম খণ্ড 

১০ম খও 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 
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রী 

৯ম খণ্ড 

১ম খও 
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1ম খও 

এ 

১৬ম খণ্ড 
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রী 

৮ম খণ্ড 

১০ম খও 

৮ন খণ্ড 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 
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প্রাণ নিয়ে ত সটকেচি রে ১০ম খণ্ড ২১ 

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে ঈম খণ্ড ৩১৯ 

প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে রী ৩২৮ 
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ৩৯১ 

প্রেম-পাশে ধর! পড়েচে ছজনে ১০ম খণ্ড ৫৩ 

প্রেমানন্দে রাখ পুর্ণ আমারে এ ২৩৫ 
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে ৮ম খণ্ড ২৮২ 

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে এ ৪৬৩ 
প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে ১ম খণ্ড 8৪ 

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো এ ১৩৬ 

ফুলে ফুলে ঢলে” ঢলে? বহে এ ১৪৬ 

বধু, তোমায় কর্ব রাজা তরুতনে ৬ষ্ট খণ্ড ১৬৯ 

বধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ ১০ম থণ্ড ১৫৪ 

বড় বিশ্মুয় লাগে হেরি তোমারে এ ১১৫ 

বড় বেদনার মত বেজেচ তুমি হে রী ১৩৪ 

বনে এমন ফুল ফুটেছে ১ম খণ্ড ২৯৫ 

বরিষ ধরা-মাঝে শাস্তির বারি ১০ম খপ্ড ২৩৩ 

বল, গোলাপ, মোরে বল এ ১২১ 

বল ত এইবাঁরের মত ৯ম খণ্ড ৩৮৩ 

বল দাও মোরে বল দাও ১ম খণ্ড ১৯৯ 

বল্ব কি আর বল্ব খুড়ো এ ২২ 

বলি, ও আমার গোলাপ বালা রী ১২১ 

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত ৯ম খণ্ড ৩৫১ 

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের এ ৫৬ 
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বসস্তে ফুল গাথুল আমার 

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার 

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা 

বাংলার মাটি বাংলার জল 

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি 

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি 

বাজাও আমারে বাজাও 

“বাজাও তুমি কবি তোমার 

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে 

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে 

বাজে বাজে রম্য বীণা বাঞ্জে 

বাণী তব ধায় অনস্ত গগনে 

বাণী বীপাঁপাণি, করুণাময়ী 

বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই 
বিদায় করেছ যারে নয়নজলে 

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম 

বিধি ডাগর আখি যদ্দি দিয়েছিল 

বিপদে মোরে রক্ষা কর, 

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে 

বিমল আনন্দে জাগবে 

বিরহ মধুর হ'ল আজি মধুরাতে 

বিশ্ববীণা-রবে বিশ্বজন মোহিছে 

বিশ্ব যখন নিদ্রমিগন 

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় 

১৮৪০ 

নম খণ্ড 

*য় খাও 

৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

৮ম খও্ড 
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৮ম খণ্ড 
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বীণা বাজাও হে মম অন্তরে 

বুক বেধে তুই ড়া দেখি 
বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে গ্রাণ 

বুঝি বেলা ব/য়ে যাঁয়, কাননে আয় 

বেঁধেচ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় 

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর 

বেদনায় ভরে, গিয়োচ পেয়ালা 

বেলা গেল তোমায় পথ চেয়ে 

বেস্থুর বাজেরে 

ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে 

ব্যাকুল হয়ে বনে বনে 

ভক্ত-হ্ৃদ্বিকাণ গ্রাণ-বিমোহন 

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি 

ভয় হতে তব অভয়-মাঝাঁরে 

ভয়েরে মোর আঘাত কর 

ভাঁলবাসিলে যদি সে ভাল না! বাসে 

ভালবেসে হুখ সেও স্থুখ 

ভলিবেসে যদি স্থথ নাহি তবে কেন 

ভালবেসে সখি, নিভৃতে ধতনে 

ভালমানুষ নইরে মোর! 

ভিক্ষে দে গে! ভিক্ষে দে 

ভূবন হইতে ভূবনবাসী 

ভুবনেশ্বর হে-_ 

ভল করেছিনু ভল ভেঙেচে 
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ভূলে ভূলে আঁজি ভুলময় 

ভেলার মত বুকে টানি 

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান 

ভোরের বেলায় কখন এসে 

মধুর বসস্ত এসেচে 

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে 

মধুর মিলন। হাসিতে মিলেচে 

মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ 
মন জানে মনোমোহন আইল 

মন তুমি নাথ লবে হরে, 

মনে করি এইখানে শেষ 

মনে রয়ে গেল মনের কথা 

মনোমন্দির সুন্দরী 

মনোৌমোভন, গহন যামিনীশেষে 

মন্দিরে মম কে আসিল হে 

মম অস্তর উদাসে 

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে 

মম যৌবন-নিকুপ্জে গাহে পাখী 

মরণরে, তু মম 
মরি ও কাহার বাঁছ। 

মরি লো মরি 
মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক ছু-নয়ন 

মহানন্দে হের গো-সবে গীতরবে 

মহাবিশ্বে মাকাশে মহাকালমাঝে 
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মহারাজ, এ কি সাজে এলে 

মা, একবার দীড়া গো হেরি চন্দ্রানন 

ম! কি তুই পরের দ্বারে 
মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 

মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে 
মিটিল সব ক্ষুধ। তাহার প্রেম-সুধা 

মিলেচি আজ মায়ের ডাকে 

মেঘ বল্চে যাব যাব 

মেঘের কোলে রোদ হেসেচে 

মেঘের পরে মেঘ জমেছে 

মেঘেরা চলে! চলে যাঁয় 

মোদের কিছু নাইরে নাই 
মোদের যেমন খেলা তেম্নি ঘে কাজ 

মোর প্রভাতের এই 'গ্রণমখনের 

মোর মরণে তোমার হবে জয় 

মোর সন্ধ্যায় তুমি স্বন্দর বেশে 
মোর জদয়ের গোপন বিজন ঘরে 

মোর! চল্ব না 

(মোর!) জলে স্থলে কত ছলে 

মোরা সত্যের পরে মন 

মৌরে ডাকি লঃয়ে যাও মুক্তদ্বারে 

মোরে বারে বারে ফিরালে 

যখন তুমি বাধছিলে তার 
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যতবার আলো! জ্বালাতে চাই 

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তৰে 
যদি আসে তবে কেন যেতে চায় 

য্দি এ আমার হদয়-ছুয়ার 

যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব 

যদি জান্তেম আমার কিসের ব্যথা 

যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই 

যদি তোমার দেখ] না পাই প্রভু 

ঘদি তো'র ডাক শুনে কেউ না আসে 

যদি তোর ভাবনা থাকে 

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে 

যদি বারণ কর তবে 

যমের দুয়ার খোল! পেয়ে 

যা ছিল কালে ধলো৷ 

যা! হবার তা হবে 

যা হারিয়ে যায়, তা আগলে বসে, 

যাঁদের চাহিয়। তোমারে ভুলেচি 
যামিনী না! যেতে জাগালে না কেন 

যাঁরা কাছে আছে তা”র! কাছে থাক্ 

যিনি সকল কাজের কাজি 

যে কেহ মোরে দিয়েচ স্থুখ 

যে তরণীখানি ভাসালে ছুজনে 

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক 
যে তোরে পাগল বলে 
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যে থাকে থাক্ না ঘারে 

মে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে 
যে রাতে মোর ছয়ারগুলি 

যেও না, যেও না ফিরে 

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা 

যেতে যেতে একলা পথে 

যেতে যেতে চায় না যেতে 

যেতে হবে আর দেরি নাই 

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে 

যেদিন ফুটল্ কমল কিছুই জানি নাই 

যেমন দখিনে বায়ু ছুটেচে 

যোগি হে, কে তুমি দি আঁলনে 

রইল বলে? রাখলে কারে 

রক্ষা কর ঠে 

রাখ রাখ ফেল্ ধনু ছাঁড়িম্নে বাণ 

রাউ।-পদ-পদ্মযুগে গ্রণমি গো 

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি 

রাজ রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে 

রাজ মহারাজা কে জানে 

রাত্রি এসে যেথায় মেশে 

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে 

রূপসাগরে ডুব দিয়েচি 
লক্ষ্মী যখন আস্বে তখন 

লহ লহ তুলি লহ হে ভুঁমিতল হ'তে 
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১০ম খণ্ড 
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লুকায়ে আম আধার রাতে 

লেগেচে অমল ধবল পালে 

শক্তিরূপ হের তার 

শরৎ তোমার অরুণ আলোর 

শরতে আজ কোন্ অতিথি 

শান্ত হবে মম চিত্ত নিবাঁকুল 

শাস্তি কর বরিষণ নীরব ধারে 

শীতল তব পদছায়া 

শুধু তোমার বাণী নয় গে 
শুধু যাঁওয়া আসা, শুধু শ্বোতে ভাসা 

শুন নলিনী, খোল গো আখি 

শুনহ শুনহ বালিকা 

শুনেচে তোমার নাঁম 

শুভদদিনে এসেচে দৌহে 

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ-ছটামাঝে 

শন প্রাণ কাদে নদ গ্রাণেশ্বর 

শূহ/ হাতে ফিরি হে নাথ 

শোন তর সুধাবাণী 
শোন তোরা তবে শোন 

শোন তৌরা শোন এ আদেশ 

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেচি মা 

শ্রাস্ত কেন ওহে পান্থ 

আবণের ধারার মত পড়,ক ঝরে? 

ংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে 
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৯ম খণ্ড 

১০ম খণ্ড 

১ম খণ্ড 

১০ম খও 
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ধসার যবে মন কেড়ে লয় 

সারে কোনো ভয় নাহি নাহি 

ংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে 

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি 

সংসারেতে চারিধার 

সকল গর্ব দূর করি দিব 

মকল জনম ভোরে ও মোর 

সকল ভয়ের ভয় যে তা”রে 

সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেচি 

সকাতরে এঁ কাদিছে সকলে 

সকাল সাঝে ধায় যে ওরা 

সখা, আপন মন নিষ্বে 

সথি, আমারি ছুয়ারে কেন আসমিপ 

সথি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে 

সখি, বহে? গেল বেলা 

সখি, সাধ করে; যাহা দেবে 

সথি, সে গেল কোথায় 

সজনি সজনি রাধিকাঁলো৷ 

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি 
৷ সদা থাক আনন্দে, সংসারে 

সন্ধ্য। হঃল গে। 

সফল কর হে প্রভূ আজি সভা 

সব কাজে হাত লাগাই মোরা 

সবাই যারে সব দিয়েছে 

10--46 
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সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার 

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে 

সর্দার মশায় দেরি না সয় 

সহজ হবি, সহজ হবি 

সহে না সহে ন৷ কাদে পরাণ 

, সালাব তোমারে হে 

মারা জীবন দিল আলো! 

সারা বরষ দেখিনে মা 

সার্থক জনম আমার 

সীমার মাঝে, অনীম, তুমি 
সুথহীন নিশিদিন পরাধীন হ,য়ে 

সুখে আছি, স্থথে আছি 
সুখে আমায় রাখবে কেন 

গ্ুখে থাক আর স্খী কর সবে 

স্থধাসাগর তীরে হে এসেচে 

- সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল 

হন্দর হদিরঞ্ন তুমি 

সে আসে ধারে যাঁয 

সে জন কে, সখি, বোঝা গেচে 

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে 

সে যে পাশে এসে বসেছিল 

সেই শাস্তিভবন ভুবন কোথ! 
সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার 

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে 
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স্বামী তুমি এস আজ 
“হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে 

হরষে জাগ আজি জাগরে 

হাঁ কি দশা হ'ল আমার 

হাওয়া লাগে গানের পালে 

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা 

হায় বে সেই ত বসস্ত ফিরে এল 

হার-মান! হার পরাব তোমার গলে 

হারেরে রেরেরে 

হাসিরে কি লুকাবি লাঁজে 

হেথা যে গান গাহিতে আস! 

হেরি তব বিমল মুখভাতি 

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'ল 

হাদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে 

হাদয়-বেদনা বহিয়। প্র 

হৃদয় মৌর কোমল অতি 

হৃদয়-শশী হৃদি-গগনে 

হৃদয়ে তোমার দয়! যেন পাই 
হৃদয়ের একুল ওকুল হুকুল ভেসে যায় 

হে অন্তরের ধন 

হেদেগে নন্দরাণী 

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে 

হে মহ। প্রবল বলী 

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
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হে সখা মম হ্দয়ে রং ১০ম খও ২৬৯ 

হেরি অহরহ ভৌমারি বিরহ ৮ম খণ্ড | নু 

হেরিয়! শ্তামল ঘন নীল গগনে ৪র্থ খণ্ড ১৬০ 

হেলাফেল! সারাবেলা ২য় থণ্ড ১০৫ 
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